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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych*.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu
œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na fi-
nansowanie wspólnej polityki rolnej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Wetery-
naryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o S³u¿bie Wiêziennej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostêpnianiu informacji gospo-
darczych i wymianie danych gospodarczych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach mini-
stra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w niektó-
rych spó³kach kapita³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia-
³alnoœæ w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwi-
noujœciu.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciw-
po¿arowej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wy-
borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

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

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od to-
warów i us³ug.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Mini-
strów.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

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

Porz¹dek obrad

50. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.

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



19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawê – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym
ludnoœci i mieszkañ w 2011 r.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Australi¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej
w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

23. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie.

24. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

25. Drugie czytanie projektu ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej.

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

27. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

G³ówny Inspektorat Weterynarii – zastêpca g³ównego lekarza weterynarii Jaros³aw Naze

G³ówny Urz¹d Statystyczny – prezes Józef Oleñski

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – komendant g³ówny Wies³aw Leœniakiewicz

Pañstwowa Komisja Wyborcza – sekretarz Kazimierz Czaplicki

Rz¹dowe Centrum Legislacji – wiceprezes Piotr Gryska

Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Lilla Jaroñ

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Marcin Korolec

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz stanu Tomasz Merta

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego – podsekretarz stanu Zbigniew Marciniak

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Artur £awniczak
– podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Miko³aj Budzanowski

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – sekretarz stanu Stanis³aw Chmielewski
– podsekretarz stanu Igor Dzialuk
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Maciej Szpunar

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Adam Fronczak





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram piêædziesi¹te posiedzenie Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Gra¿ynê Sztark oraz senatora Tadeusza Gruszkê.
Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Tadeusz
Gruszka.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 2 marca
2010 r. zmar³ Leszek Piotrowski, senator pier-
wszej i drugiej kadencji, pose³ trzeciej kadencji
Sejmu, wiceminister sprawiedliwoœci w latach
1997–1999 r. Uczcijmy jego pamiêæ chwil¹ ciszy.

(Wszyscy wstaj¹)(Chwila ciszy)
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e Sejm na szeœædziesi¹tym drugim

posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r. przyj¹³ wszy-
stkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony
œrodowiska, do ustawy o œwiadczeniu us³ug na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyj¹³ te¿
czêœæ poprawek Senatu do ustawy o zasadach ob-
sadzania w kadencj i t rwaj¹ce j w latach
2009–2014 dodatkowego mandatu pos³a do Par-
lamentu Europejskiego oraz jedn¹ poprawkê Se-
natu do ustawy o zmianie ustawy o zwrocie oso-
bom fizycznym niektórych wydatków zwi¹zanych
z budownictwem mieszkaniowym.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
czterdziestego siódmego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przy-
jêty.

Informujê, ¿e protokó³ czterdziestego ósmego
posiedzenia Senatu, zgodnie z regulaminem Se-
natu, jest przygotowany do udostêpnienia sena-
torom. Je¿eli nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi
do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na ko-
lejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego posiedzenia obej-
muje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze œrodków publicznych.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków po-
chodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przezna-
czonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz
zmianie niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o S³u¿bie Wiêziennej.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udo-
stêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœci-
wego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wykony-
waniu w niektórych spó³kach kapita³owych lub
grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie ter-
minalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Œwinoujœciu.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw.

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

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



fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Radzie Ministrów.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

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

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Australi¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpi-
sanej w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

20. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o notariacie.

21. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo budowlane.

Przypominam, ¿e projekt ustawy, która ma
byæ omawiana w punkcie pierwszym porz¹dku
obrad, zosta³ wniesiony przez Radê Ministrów ja-
ko projekt pilny. W tym przypadku nie ma zasto-
sowania termin okreœlony w art. 34 ust. 2 Regu-
laminu Senatu.

Proponujê rozpatrzenie punktu czwartego oraz
punktu szóstego projektu porz¹dku obrad, mimo
¿e sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie ustawy o udostêpnieniu informacji go-
spodarczych i wymianie danych gospodarczych
oraz sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji w sprawie ustawy o S³u¿bie
Wiêziennej zosta³y dostarczone w terminie póŸ-
niejszym ni¿ okreœlony w art. 34 ust. 2 Regulami-
nu Senatu. Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e
Wysoka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz
ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym – i rozpa-
trzenie go jako punktu dziewiêtnastego; stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty – i rozpatrzenie go jako punktu
dwudziestego; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o narodowym spisie powszechnym ludno-
œci i mieszkañ w 2011 r. – i rozpatrzenie go jako
punktu dwudziestego pierwszego; drugie czyta-
nie projektu ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej – i rozpatrzenie go jako punktu dwu-

dziestego pi¹tego; drugie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu –
i rozpatrzenie go jako punktu dwudziestego szó-
stego; trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa – i rozpatrzenie go
jako punktu dwudziestego siódmego. Jeœli nie us-
³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przyjê³a
przedstawion¹ propozycjê.

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

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

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad piêædziesi¹tego posiedzenia Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania zostan¹ przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu, zaœ o go-
dzinie 17.00 zostanie zarz¹dzona przerwa do dnia
nastêpnego do godziny 9.00.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków
publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 809,
a sprawozdanie komisji w druku nr 809A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, pana sena-
tora Norberta Krajczego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Chcia³bym w imieniu dwóch komisji, które ob-

radowa³y w dniu dzisiejszym: Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Zdrowia, przed-
stawiæ omawian¹ ustawê.

Je¿eli chodzi o jej cel i przedmiot, to jest to usta-
wa przyjêta przez Sejm 5 marca 2010 r., wprowa-
dzaj¹ca przejœciowo, od dnia og³oszenia noweliza-
cji do dnia 31 grudnia 2011 r., z³agodzenie wymo-
gów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiad-
czeniach rodzinnych w zakresie mo¿liwoœci otrzy-
mania dwóch œwiadczeñ, to znaczy dodatku z ty-
tu³u urodzenia dziecka, który jest dodatkiem do
zasi³ku rodzinnego, oraz jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia siê dziecka. Przez ten czas
spe³nienie przez kobietê w ci¹¿y obowi¹zku pozo-
stawania przez ni¹ pod opiek¹ lekarsk¹, nie póŸ-
niej ni¿ od dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y, mo¿e byæ
wykazane nie tylko zaœwiadczeniem wystawio-
nym przez lekarza, ale tak¿e przez po³o¿n¹, przy
czym ma ono potwierdzaæ jedno, co najmniej, ba-
danie kobiety w okresie ci¹¿y. W dotychczasowym
stanie prawnym wymaga siê, dla uzyskania wy-
mienionych œwiadczeñ, potwierdzenia zaœwiad-
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(marsza³ek B. Borusewicz)



czeniem lekarskim udzielenia œwiadczeñ zdro-
wotnych kobiecie co najmniej raz w ka¿dym tryme-
strze ci¹¿y. Po dniu 31 grudnia 2011 r. nast¹pi po-
wrót do stosowania tych zasad, z tym ¿e honorowa-
ne bêdzie nie tylko zaœwiadczenie lekarskie, lecz
tak¿e zaœwiadczenie wystawione przez po³o¿n¹.

Zmiana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych zapewnia bezp³atne
uzyskanie zaœwiadczenia, zarówno lekarskiego
jak i wystawionego przez po³o¿n¹, niezbêdnego do
uzyskania wymienionych œwiadczeñ.

Co do przebiegu prac legislacyjnych, to projekt
ten, stanowi¹cy przed³o¿enie rz¹dowe zaopatrzone
w klauzulê pilnoœci, wp³yn¹³ do Sejmu 16 lutego
bie¿¹cego roku i by³ rozpatrywany przez Komisjê
Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisjê Zdro-
wia. W dniu dzisiejszym, praktycznie kilkanaœcie
minut temu, obie po³¹czone komisje równie¿ po-
chyli³y siê nad tym projektem. I niestety z przykro-
œci¹ muszê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e cztere-
ma g³osami za przy trzech przeciw przeg³osowany
zosta³ wniosek o odrzucenie tej ustawy.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, zdajê sobie
sprawê zarówno z potrzeby takiej ustawy, jak
i z jej pilnoœci, zreszt¹ chyba nikt tutaj tego nie
kwestionuje, ale nie uzyskaliœmy, jako komisja,
odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia co do tak zwa-
nej ewidencji, ile kobiet korzysta³o z porad w pora-
dniach ginekologicznych, a ile nie. I, Wysoka Izbo,
to jest po prostu niemo¿liwe, bo takiej ewidencji
nikt nie prowadzi. Zgodnie z przepisami obowi¹zu-
j¹cymi w naszym kraju odnoœnie do gabinetów
prywatnych, niepublicznych, wgl¹du w tak¹ ewi-
dencjê nie ma praktycznie ani konsultant wojewó-
dzki, ani nawet ordynator odpowiedniego oddzia-
³u, na którego terenie s¹ te prywatne gabinety.
W zwi¹zku z tym liczba podana przez Ministerstwo
Zdrowia by³a szacunkowa, oparta z regu³y na oce-
nie konsultantów wojewódzkich, i jest to rzecz sta-
tystycznie niewiarygodna, co, miêdzy innymi, bu-
dzi³o nasze, czyli Komisji Zdrowia, w¹tpliwoœci.
Z moich doœwiadczeñ, jako ginekologa i ordynato-
ra oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego, pracu-
j¹cego te¿ w czasie obecnej kadencji Senatu, wyni-
ka, i muszê to stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ pañ w ci¹¿y
mnogiej najczêœciej przychodzi dopiero w pi¹tym,
szóstym miesi¹cu ci¹¿y, a nie na jej pocz¹tku.

I jeszcze jedna sprawa, która równie¿ budzi³a
pewne w¹tpliwoœci. Otó¿ u kobiety w dziesi¹tym
tygodniu ci¹¿y po³o¿na nie rozpozna tej ci¹¿y,
a bêdzie mog³a ju¿ wydaæ zaœwiadczenie. Tymcza-
sem dziesi¹ty tydzieñ to, wed³ug standardów
opracowanych przez Polskie Towarzystwo Gine-
kologiczne, zbyt wczeœnie. A jestem uczniem pro-
fesorów Pisarskiego i Spaczyñskiego, wiêc trochê
o tym wiem. I patrz¹c tu na pani¹ senator, akurat
z wielkopolskiego, chocia¿ jestem z Opolszczyzny,

muszê powiedzieæ, ¿e ten z³oty tydzieñ to jest tak
od dwunastego do czternastego. Wtedy mo¿na wy-
kryæ… I powinno siê kobietê poprosiæ, aby zrobi³a
badanie ultrasonograficzne, dlatego ¿e niejedno-
krotnie s¹ ci¹¿e zaœniadowe, gdzie tak naprawdê
nie ma ci¹¿y, puste, jajop³odowe. Oczywiœcie tutaj
pochylamy siê nad ustaw¹, w której mowa o tym,
¿e dziecko ma byæ urodzone. Nie rozwa¿amy tema-
tu wad rozwojowych, jakie ewentualnie bêd¹, i te-
go, czy ci¹¿a bêdzie ¿ywa; to jest tylko tak na mar-
ginesie naszych rozwa¿añ.

Wysoka Izbo jak powiedzia³em, ze wzglêdu na
wa¿noœæ tej ustawy i na oczekiwania ciê¿arnych
kobiet, chcia³bym, Panie Marsza³ku, zapropono-
waæ poprawkê, która dotyczy³aby tak zwanego
okresu pierwszego przyjœcia, tak aby to by³ nie
dziesi¹ty tydzieñ, kiedy po³o¿na wyda zaœwiad-
czenie, ju¿ nie mówiê o lekarzu ginekologu, tylko
tydzieñ czternasty. A i w póŸniejszym te¿ by mo¿-
na… I tê poprawkê chcia³bym z³o¿yæ na rêce pana
marsza³ka. Je¿eli…

(Senator Krystyna Bochenek: W kwestii formal-
nej. Mogê, Panie Marsza³ku? Czy to jest poprawka
komisji? Bo nie bardzo…

Nie.
(Senator Krystyna Bochenek: No w³aœnie, bo te-

raz jest sprawozdanie komisji.)
Rozumiem.
(Senator Krystyna Bochenek: To mo¿na do dys-

kusji…)
Przepraszam. Przepraszam, Pani Marsza³ek,

przepraszam. Ju¿, do porz¹dku…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze. Teraz

jest sprawozdanie komisji, poprawkê mo¿e pan
senator z³o¿yæ póŸniej. To nie musi byæ…)

I, Drodzy Pañstwo, jeszcze jedna propozycja.
W innych krajach nagradza siê kobietê za to, ¿e
przychodzi do lekarza. Tak jest od lat miêdzy in-
nymi w Niemczech i we Francji, kobieta za ka¿de
przyjœcie otrzymuje pewn¹ bonifikatê. Ale to jest
tak na marginesie tego wszystkiego.

A wiêc, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, niestety
muszê powiedzieæ, ¿e ustawa ta zosta³a przez nas
uznana za z³¹, i tak te¿ g³osowano, niemniej je-
dnak chcia³bym z³o¿yæ poprawkê, dziêki której
bêdzie mo¿na kontynuowaæ prace legislacyjne
nad t¹ ustaw¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Ale, Panie Senatorze, jakie stanowisko zajê³a

komisja?
(Senator Norbert Krajczy: Komisja g³osowa³a za

odrzuceniem tej ustawy, cztery g³osy do trzech,
w g³osowaniu jawnym.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów…
Proszê bardzo, Panie Senatorze Sprawozdaw-

co, s¹ pytania.
Pan senator Bisztyga.
(G³os z sali: I Gruszka.)

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze Sprawozdawco, pytania do pa-

na, a byæ mo¿e i do pana ministra. Jeœli by zrobiæ
tak, jak pañstwo radzicie… Jakie by³yby skutki,
jeœli Wysoki Senat podzieli³by stanowisko komi-
sji, czyli jeœli odrzuci³by tê ustawê? To jest pier-
wsze pytanie.

Pytanie drugie. Tutaj zrezygnowano ze wskaza-
nia dnia 1 listopada 2009 r. jako terminu pocz¹t-
kowego nieprzyznawania œwiadczenia. Tak zrobi-
³a komisja w Sejmie, gdy nad tym procedowa³a.
Czy ustalono jakiœ inny termin?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz, a potem pan senator

Kraska.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, powiedzia³ pan w swoim wy-

st¹pieniu, ¿e budzi w¹tpliwoœci wystawianie za-
œwiadczeñ przez po³o¿n¹ w pewnych okresach. No,
to jest postawienie dosyæ jednoznacznej tezy. Czy
s¹ jakieœ formalne argumenty, a jeœli tak, to jakie,
oprócz tych medycznych, za tym, aby to odrzuciæ?
Przecie¿ mog¹ byæ tak¿e pope³niane b³êdy, a ich
skutkiem bêd¹ œwiadczenia itd. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I pan senator Kraska. Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja jeszcze rozwinê to pytanie mojego poprze-

dnika. Panie Senatorze, czy wystawienie zaœwiad-
czenia przez po³o¿n¹ jest zwi¹zane z badaniem
pacjentki przez po³o¿n¹, czy tylko z tym, ¿e pa-
cjentka do niej siê zg³osi³a? Dziêkujê.

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

Senator Norbert Krajczy:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Myœlê, ¿e o le-
gislacji powinni siê wypowiedzieæ obecni na sali
ministrowie, poniewa¿, tak jak powiedzia³em, my
debatowaliœmy nad tym pó³ godziny temu. To jest
pierwsza sprawa.

Druga sprawa to jest to, ¿e najczêœciej w czter-
nastym tygodniu ci¹¿y mo¿na ju¿ detektorem têt-
na p³odu wyczuæ serce p³odu.

Nastêpna sprawa. Od Ministerstwa Zdrowia,
chocia¿ by³ przedstawiciel tej jego czêœci zwi¹za-
nej z finansami, wiêc nie by³ to ekspert, na to pyta-
nie, które zada³ pan senator Kraska, otrzymaliœ-
my odpowiedŸ, ¿e wystarczy, ¿e po³o¿na napisze
skierowanie do lekarza ginekologa, ¿eby przyj¹³ tê
ciê¿arn¹. Wydaje mi siê, ¿e to nie wystarczy. No,
chyba ¿e Ÿle zrozumieliœmy.

Jeœli chodzi o pytania legislacyjne, to ja bym
prosi³ jednak, ¿eby mogli na nie odpowiedzieæ
obecni tutaj przedstawiciele resortów.

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

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Senatorze, proszê powiedzieæ, czy w cza-

sie obrad komisji by³a podawana informacja, ¿e to
zaœwiadczenie wydawane przez po³o¿n¹ jest zgod-
ne z ustaw¹ o wykonywaniu zawodu pielêgniarki
i po³o¿nej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani marsza³ek Bochenek, proszê.

Senator Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, rozumiem, ¿e

odrzucenie tego projektu skutkuje tym, ¿e te ko-
biety nie bêd¹ mog³y dostaæ œwiadczenia. Czy do-
brze to odczyta³am?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Augu-

sta, powiem, ¿e faktycznie ustawa mówi…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Augustyna.)
(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo,

Panie Senatorze. To po prostu drobna pomy³ka.)

50. posiedzenie Senatu w dniu 10 marca 2010 r.
8 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych…

(marsza³ek B. Borusewicz)



Faktycznie, w ustawie o zawodzie pielêgniarki
i po³o¿nej jest zapis, ¿e od dziesi¹tego tygodnia
ci¹¿y. Ale proszê wierzyæ, ¿e lekarz ginekolog
w dziesi¹tym tygodniu te¿ ma prawo siê pomyliæ.
Nie wiem wiêc, sk¹d ten zapis: od dziesi¹tego ty-
godnia. Dlatego, jak powiedzia³em, chcielibyœmy
wnosiæ, ¿eby… Ten czternasty tydzieñ naprawdê
niczego by nie zmienia³, a je¿eli legislacja bêdzie
przyjêta, móg³by ewentualnie nawet tê po³o¿n¹
w jakiœ sposób zabezpieczyæ, jeœli chodzi o takie
zaœwiadczenie.

Oczywiœcie nasi legislatorzy przedstawili po-
prawki do tej ustawy, bo to nie jest tak, ¿e ich nie
by³o, tylko w zwi¹zku z tym, ¿e przez wiêkszoœæ by-
³a przyjêta wersja, ¿eby ustawê odrzuciæ, ja w tej
chwili nie mówiê o tych poprawkach legislatorów.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Krystyna Bochenek: Nie odpowiedzia³

mi pan…)
A odpowiedŸ na pytanie pani marsza³ek?

Senator Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie odpowiedzieæ na pytanie, czy

odrzucenie ustawy skutkuje tym, ¿e te panie nie
dostan¹ pieniêdzy, ¿e nie dostan¹ œwiadczeñ. To
bardzo istotne, bo w ten sposób zuba¿amy ich
portfele.

Senator Norbert Krajczy:
Pani Marsza³ek, na pewno tak, z tym ¿e, jak

mówiê, jeszcze mo¿emy, i chcielibyœmy, procedo-
waæ nad t¹ ustaw¹.

(Senator Krystyna Bochenek: Dziêkujê, to
chcia³am us³yszeæ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ide¹ przed³u¿enia tego okresu

przejœciowego jest prowadzenie kampanii infor-
macyjnej dla kobiet, tak ¿eby one czêœciej siê zg³a-
sza³y do ginekologów. Jakie wed³ug pana, jako
praktyka, efekty mo¿e daæ taka kampania w na-
szym kraju?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Moment, jeszcze pani senator.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³abym zapytaæ kolegê senatora sprawo-

zdawcê o tak¹ sprawê: dlaczego ten dziesi¹ty ty-
dzieñ jest taki wa¿ny? Je¿eli po³o¿na lub lekarz
przyjmie pacjentkê, stwierdzi, ¿e jest ona w ci¹¿y,
a potem oka¿e siê, ¿e nie jest, ¿e jest inna sytua-
cja, to przecie¿ to nie bêdzie w ogóle mia³o znacze-
nia, bo ona nie urodzi dziecka, to zaœwiadczenie
nie bêdzie mia³o ¿adnego znaczenia. A jeœliby z ko-
lei urodzi³a dziecko, bo by³aby w ci¹¿y, to wtedy
oczywiœcie to zaœwiadczenie bêdzie mia³o znacze-
nie. Wiêc jaki tu jest problem? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka, proszê bardzo… Przepra-

szam, pan senator Karczewski. Patrzê na pana se-
natora Karczewskiego i pomyli³em siê. Proszê
bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ pana jako

wieloletniego praktyka ginekologa: czy z lekar-
skiego, medycznego punktu widzenia, z punktu
widzenia bezpieczeñstwa kobiety w ci¹¿y, z pun-
ktu widzenia bezpieczeñstwa dziecka nienaro-
dzonego ta zmiana jest korzystna, czy niekorzy-
stna?

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

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Oczywiœcie mo-

gê odpowiadaæ na wszystkie pytania zwi¹zane
z moim zawodem, dziêki któremu ¿yjê, ale nie
chcia³bym, ¿eby ten obraz by³ zaciemniony… Od-
powiadam: dziesi¹ty tydzieñ jest w ustawie. Ja
proponowa³em legislatorom, ¿eby wpisaæ pojêcie
ostatniej miesi¹czki. Otó¿, Drodzy Pañstwo, dzi-
siaj ten dziesi¹ty tydzieñ czasami jest szóstym,
siódmym tygodniem, jak póŸniej siê okazuje, tak
wychodzi nawet z Gaussa, z terminu porodu. Czy
to jest korzystne? Korzystne jest to, ¿eby jak naj-
czêœciej kobiety przychodzi³y do lekarza ginekolo-
ga. To jest bezdyskusyjne. Tak wiêc ten poprzedni
zapis o trzech wizytach by³ dobry. Fakt, ¿e nie
mo¿na by³o wyegzekwowaæ tego w zwi¹zku z pew-
nym œwiadczeniem, o którym teraz mówimy. Te
trzy wizyty powodowa³y… To znaczy dobra zg³a-
szalnoœæ… Wed³ug Polskiego Towarzystwa Gine-
kologicznego kobieta w ci¹¿y powinna siê zg³aszaæ
przynajmniej siedem razy. A dlaczego? Oczywi-
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œcie nie chcia³bym w tej chwili pañstwa tym zanu-
dzaæ. Proszê mi wierzyæ, ¿e tu nie chodzi o to, ¿e
ma byæ dziesiêæ czy czternaœcie tygodni. Je¿eli to
ma byæ jeden raz, to naprawdê niewiele to zmie-
nia, a czternasty tydzieñ jest bezpieczniejszy.
Chcia³bym pañstwa do tego przekonaæ, ale pañ-
stwo mog¹ oczywiœcie, tak jak poprzednio, przy-
j¹æ dziesi¹ty tydzieñ, ja nie mówiê, ¿e nie. Jeœli
chodzi o po³o¿ne, które wystawiaj¹ zaœwiadcze-
nia, to dla nich to te¿ bêdzie bezpieczne. Je¿eli to
ma byæ tak, jak przedstawiciel ministerstwa nam
powiedzia³, ¿e chodzi tylko o skierowanie do leka-
rza ginekologa przez po³o¿n¹, to nic to nie daje.
Ale, jak mówiê, w czternastym tygodniu jest mo¿-
liwoœæ wys³uchania detektorem têtna p³odu,
okreœlenia, czy jest p³ód i czy ten p³ód ¿yje.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam dwa pytania. Po pier-

wsze, chcia³bym siê upewniæ co do paru spraw.
Wspomnia³ pan o abolicji. Jak rozumiem, obecnie
obowi¹zuj¹ca ustawa spowodowa³a, ¿e tysi¹ce
matek nie otrzyma³y tak zwanego becikowego, i ta
ustawa ma, powiedzmy, sprawiedliwie przywró-
ciæ im tê dotacjê, ten zasi³ek. Czy dobrze myœlê?
To jest jedna sprawa.

A druga: jak w sprawie tej ustawy g³osowa³
Sejm, jak g³osowali pos³owie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, otó¿ ja mam takie pytanie:

czemu w tej ustawie proponuje siê uzale¿nienie
wyp³aty dodatku i zapomogi z tytu³u urodzenia
dziecka od badañ lekarskich czy te¿ zaœwiadczeñ
po³o¿nych? Czy to tak zwane becikowe nie mo¿e
byæ wyp³acone bez wzglêdu na wydanie zaœwiad-
czenia przez lekarza czy te¿ pielêgniarkê? Przecie¿
ci¹¿a nie jest stanem chorobowym, s¹ kobiety,
które mog¹ urodziæ zdrowe dziecko nawet bez wi-
zyty u lekarza ginekologa, i czêsto tak siê zdarza.
Czy nie nale¿a³oby opracowaæ innego systemu,
premiuj¹cego kobiety, które chodz¹ do lekarza
i badaj¹ siê, a ustawê o becikowym zostawiæ

w spokoju – kobieta urodzi³a i nale¿y jej wyp³aciæ
pieni¹dze bez wzglêdu na to, czy by³a u ginekologa
czy te¿ po³o¿nej, czy nie? Dziêkujê.

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

Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z tego, co nam dzisiaj powiedzia³ pan minister

Bucior – je¿eli siê pomyli³em, to niech pan mini-
ster mnie poprawi – wynika, ¿e chodzi³o mniej
wiêcej o ponad dwadzieœcia tysiêcy osób, które nie
otrzyma³y tych œwiadczeñ, poniewa¿ nie wykaza³y
siê zaœwiadczeniem o trzykrotnej obecnoœci w po-
radni dla kobiet. To mniej wiêcej jest taki rz¹d
wielkoœci. Jak powiedzia³em, nie mamy mo¿liwo-
œci szacunkowo oceniæ, ile tych kobiet w ogóle
chodzi do poradni dla kobiet, bo prywatne gabine-
ty nie s¹ zobligowane do tego, ¿eby przedstawiaæ
takie statystyki.

Co siê tyczy tego, o czym mówi³ pan senator
Skorupa, to uwa¿am, ¿e na dziœ jest pewien pro-
cent pañ, 8–10%, które przychodz¹ dopiero na sa-
lê porodow¹. Niejednokrotnie s¹ w ci¹¿y mnogiej,
nieraz nie maj¹ nawet oznaczonej grupy krwi, co
jest póŸniej wymagane z ró¿nych powodów, ta-
kich jak chocia¿by powik³ania, krwotok czy ewen-
tualna koniecznoœæ podjêcia szybkich dzia³añ
operacyjnych dotycz¹cych p³odu czy samej ro-
dz¹cej. W zwi¹zku z tym jest to istotne. S¹ pewne
standardy i te standardy mówi¹ o tym, ¿e kobieta
– pan senator Ok³a, ginekolog, kiwa g³ow¹, czyli
dobrze mówiê – minimum parê razy powinna byæ
u ginekologa. Z wielu wzglêdów. Po trzydziestym
pi¹tym roku ¿ycia chocia¿by w zwi¹zku z mo¿li-
woœci¹ wykonania badañ prenatalnych. A je¿eli
ojciec jest jeszcze starszy, to chocia¿ mo¿e nawet
zdrowszy… Ale takie s¹ standardy. I jedn¹ z za-
chêt… Ich jest wiele, Panie Senatorze. Jak powie-
dzia³em, s¹ takie zachêty, ¿e opieka spo³eczna da-
je… Kiedyœ w Niemczech dawa³a po ileœ tam ma-
rek, teraz daje ileœ euro za to, ¿e kobieta przycho-
dzi do lekarza, który wykazuje to wszystko. A my
chcemy to zrobiæ w inny sposób.

Jest jeszcze jedna sprawa, o to pytali panowie
senatorowie Kraska i Karczewski. Oczywiœcie ma
ruszyæ du¿a akcja promocyjna Ministerstwa
Zdrowia, przygotowana przez firmê zewnêtrzn¹.
Chodzi o to, ¿eby zachêciæ kobiety do korzystania
z tych ofert. Jest jedno pytanie: czy to jest potrzeb-
ne? Czy nie da siê tym kobietom, które przyjd¹
i wyka¿¹ siê, trochê wiêcej œrodków finansowych
w³aœnie za to, ¿e przyjd¹? Te, które nie przycho-
dz¹, to nie s¹ te najbogatsze, to s¹ raczej te biedne
kobiety ze œrodowisk wiejskich, gdzie do poradni
dla kobiet niejednokrotnie trzeba doje¿d¿aæ trzy-
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dzieœci kilometrów, póŸniej w tym publicznym za-
k³adzie jest kolejka itd., itd. Niestety, mówiê o tym
z przykroœci¹ jako ten, który odpowiada za to, co
nie jest zbyt dobre w tym naszym pionie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Jurcewicz chcia³by zadaæ

pytanie.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Krótkie pytanie.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Doktorze, Panie Senatorze, w œwietle te-

go, co pan powiedzia³, jest to mechanizm, który je-
dnak jest dobry, który pomaga w pewnych mo-
mentach, kwestiach, tak¿e jeœli chodzi o sferê
bezpieczeñstwa i p³odu, i kobiety. Czyli nie powin-
niœmy odrzucaæ tej ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Norbert Krajczy:

To jest bezdyskusyjne. Panie Marsza³ku, Wy-
soka Izbo, ja myœlê, ¿e chodzi o coœ innego. Gdy-
byœmy w tych dwóch komisjach mogli pochyliæ siê
nad ustaw¹, nawet wczoraj, to mo¿e wiele rzeczy
wygl¹da³oby dzisiaj inaczej. Tak myœlê. Bo
w ci¹gu piêtnastu, dwudziestu minut… PóŸniej
graj¹ rolê nie tyle emocje, ile matematyka. A spra-
wy matematyczne wygl¹da³y dzisiaj na tej sali tak,
a nie inaczej. Dlatego prosi³bym o przyjêcie mojej
poprawki legislacyjnej, która by otworzy³a drogê
do dalszego procedowania.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ja nie otrzyma³em
odpowiedzi na pytanie, jak g³osowa³ Sejm.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Faktycznie,
pan senator nie otrzyma³ odpowiedzi.)

Z tego co wiem, to wiêkszoœæ senatorów PiS g³o-
sowa³a za t¹ ustaw¹, je¿eli o to chodzi³o panu se-
natorowi.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pos³ów.)
Pos³ów. Przepraszam, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do senatora spra-
wozdawcy? Nie ma.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

w trybie pilnym.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

Pan minister Marek Bucior chce zabraæ g³os.
Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa wydawa³a siê bezproblemowa. Wyda-

wa³a siê taka a¿ do czasu dzisiejszego posiedzenia
po³¹czonych komisji, by³a taka w trakcie prac
parlamentarnych w Sejmie. Ustawa zosta³a przy-
jêta jednog³oœnie – czterystu piêciu pos³ów g³oso-
wa³o za, nikt nie by³ przeciw, nikt nie wstrzyma³
siê od g³osu. By³o pe³ne zrozumienie, jeœli chodzi
o cel tej ustawy. Faktycznie, wejœcie w ¿ycie wcze-
œniejszej nowelizacji, uzale¿niaj¹cej otrzymywa-
nie przez rodziców tego dodatku do œwiadczenia
rodzinnego czy te¿ jednorazowej zapomogi… On
wczeœniej nie by³ powi¹zany z kwesti¹ badañ le-
karskich. Od 1 listopada wesz³y rozwi¹zania, któ-
re uzale¿nia³y mo¿liwoœæ otrzymania dodatku, za-
pomogi od odbycia w stosownym czasie wizyty
u lekarza i od rozpoczêcia systematycznych wizyt
u lekarza. Te systematyczne wizyty oczywiœcie
maj¹ sens, ja nie chcê tutaj poruszaæ kwestii me-
dycznych, bo nie œmiem prowadziæ dyskusji na
tym polu, ale wydaje siê, ¿e to mia³o pewien sens.
Becikowe dostaje siê, w moim przekonaniu, nie
z powodu badañ lekarskich, tylko z tego powodu,
¿e rodzi siê ¿ywe dziecko. Z jednej strony mamy,
proszê pañstwa, becikowe, które stanowi dodatek
do œwiadczeñ rodzinnych i jest zwi¹zane z kryte-
rium dochodowym, czyli je¿eli w rodzinie dochód
na osobê, na cz³onka rodziny jest ni¿szy ni¿
504 z³, to wtedy taka rodzina dostaje 1 tysi¹c z³.
Z drugiej strony jest jednorazowa zapomoga, te¿
w wysokoœci 1 tysi¹ca z³, i ona siê nale¿y bez
wzglêdu na kryterium dochodowe. W obu przy-
padkach wprowadzono wymóg odbycia wizyt u le-
karza. W obu przypadkach – taka by³a intencja
wprowadzenia tego wymogu – jest to umotywowa-
ne tym, ¿eby dziecko urodzi³o siê zdrowe. Tak czy
inaczej becikowe nale¿y siê takiej rodzinie, w któ-
rej rodzi siê zdrowe dziecko, które jest ¿ywe.

Co siê stanie, je¿eli ustawa nie zostanie przyjê-
ta? W³aœciwie wszystko ju¿ zosta³o powiedziane.
Te dwadzieœcia trzy tysi¹ce œwiadczeñ niewyp³a-
conych w okresie od listopada do grudnia zesz³ego
roku nie zostanie wyp³aconych równie¿ w tym ro-
ku. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e bud¿et zaoszczêdzi
23 miliony z³, za ubieg³y rok, za tamte dwa mie-
si¹ce. Kolejne miliony z³otych, jak rozumiem, zao-
szczêdzono w okresie styczeñ–luty i zostan¹ zao-
szczêdzone teraz w marcu. I pojawia siê pytanie,
czy rzeczywiœcie intencja jest taka, ¿ebyœmy
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oszczêdzali w³aœnie na rodzinach, w których poja-
wia siê ¿ywe dziecko, i ¿ebyœmy uznali, ¿e takim
rodzinom nie nale¿y siê ten 1 tysi¹c z³. Je¿eli taka
jest intencja, to faktycznie nale¿y przychyliæ siê
do tego, co uchwali³y po³¹czone komisje. W na-
szym przekonaniu… Strona rz¹dowa uznaje, ¿e
nie taka jest intencja, i dlatego, niezale¿nie od
uchwa³y po³¹czonych komisji, prosimy o przyjê-
cie tej ustawy. 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.

Czy s¹ takie pytania?
Pan senator Kraska, proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, pan na posiedzeniu komisji

mówi³, ¿e nie wykorzystano 23 milionów z³. Czy te
pieni¹dze s¹ zagwarantowane w bud¿ecie na rok
2010?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, proszê zapisywaæ, bo parê

osób…
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, by³o wystarczaj¹co du¿o cza-

su od momentu, kiedy przyjêliœmy tê ustawê
w 2008 r., ¿eby przygotowaæ kampaniê. A dzisiaj
z mównicy, od pana sprawozdawcy, s³yszê, ¿e ta
kampania dopiero bêdzie przygotowywana. W oœ-
wiadczeniu, które skierowa³em do pani minister,
by³a mowa o tym, ¿e jednym z elementów wskazu-
j¹cych na dobre dzia³anie tej ustawy jest szeroko
pojêta kampania. Czy jakakolwiek kampania do
1 listopada 2009 r. zosta³a przeprowadzona? To
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z art. 1 pkt 8,
gdzie czytamy o omawianym w³aœnie okresie,
w którym kobieta powinna byæ objêta opiek¹ me-
dyczn¹. Czy nie nale¿a³oby odst¹piæ w ogóle od
pojêcia tego okresu i poddaæ pod dyskusjê zapis
„jeœli w ogóle pozostaje pod opiek¹ medyczn¹”.
Wykreœliæ jakikolwiek okres i wskazaæ, ¿e nieko-
niecznie musi to byæ od dziesi¹tego tygodnia, czy
czternastego, a tu pad³a i taka propozycja, tylko
jeœli kobieta w ogóle by³aby pod opiek¹ medyczn¹.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, niektóre wnioski o zapomogê

wp³ywa³y po terminie i pozostawa³y bez rozpozna-
nia. Ile takich wniosków by³o w ostatnim okresie?
Czy ma pan o tym jakieœ informacje? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Ju¿ odpowiadam.
Proszê pañstwa, co do tych 23 milionów z³, któ-

re nie zosta³y wydane z ubieg³orocznego bud¿etu,
to, jak najbardziej, mamy te pieni¹dze zapewnio-
ne i istnieje mo¿liwoœæ ich wyp³aty w tym roku.
Dlatego te¿ prosimy o uchwalenie tej ustawy.

Co do tego, czy by³a przeprowadzana kampa-
nia, to myœlê, ¿e toczy³a siê mimo wszystko doœæ
g³oœna dyskusja na temat nowego przepisu, i wy-
daje siê, ¿e toczy³a siê ona publicznie, medialnie.
Przez ca³¹ pierwsz¹ po³owê 2009 r., a w³aœciwie do
listopada, by³o wiele wypowiedzi i w prasie, i w in-
nych mediach, by³y nawet widoczne pewne ró¿ni-
ce pogl¹dów miêdzy dwoma ministerstwami
w kwestii wprowadzenia tego przepisu, ró¿nice,
które wystêpowa³y w sposób naturalny. Z jednej
strony mamy Ministerstwo Zdrowia, walcz¹ce
o to, ¿eby za wszelk¹ cenê ka¿dy jak najwczeœniej
by³ z wizyt¹ u lekarza, i to jest w pe³ni zrozumia³e,
naturalne, bo chodzi w³aœnie o jak najwczeœniej-
sze objêcie ochron¹ tych kobiet, które s¹ w ci¹¿y.
I to jest, powtarzam, zrozumia³e. Z drugiej zaœ
strony – nieco mniej stanowcze stanowisko mini-
stra pracy, co te¿ jest naturalne, poniewa¿ tam
patrzy siê z troszeczkê innej perspektywy. To s¹
kwestie spo³eczne, rodzi siê nowy obywatel, przy-
chodzi na œwiat w danej rodzinie. W zwi¹zku z tym
ten 1 tysi¹c z³, w naszym odczuciu, mo¿e nie za-
wsze musi byæ uzale¿niony od tego, czy kobieta
by³a na pierwszej wizycie do koñca dziesi¹tego ty-
godnia ci¹¿y. To s¹ naturalnie ró¿ne punkty wi-
dzenia ró¿nych resortów, to siê uciera i przybiera
nastêpnie kszta³t ustawy, która jakoœ próbuje, ¿e
tak powiem, wypoœrodkowaæ te wszystkie po-
gl¹dy. Dlatego te¿ w tej ustawie nie rezygnuje siê
z badañ lekarskich, z tej pierwszej wizyty lekar-
skiej do koñca dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y, a jedy-
nie odk³ada siê moment wejœcia tego przepisu
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w ¿ycie, wejœcia tak z ca³¹ stanowczoœci¹, o kolej-
ne dwa lata. Minister zdrowia bardzo mocno de-
klaruje przeprowadzenie kampanii informacyj-
nej, kampanii promocyjnej, i w zwi¹zku z tym na-
le¿y uznaæ, ¿e pewnie ma to jakiœ okreœlony sens.

Ja ju¿ w³aœciwie odpowiedzia³em na pytanie co
do kwestii dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y. Na temat li-
czby wniosków udzielimy odpowiedzi w formie pi-
semnej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Muchacki.
(G³os z sali: Nie ma go jeszcze, wyszed³.)
Przepraszam…
(G³os z sali: Teraz senator Ok³a.)
Pan senator Ok³a.

Senator Micha³ Ok³a:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, wszyscy

wiemy, ¿e im wczeœniej kobieta w ci¹¿y czy z po-
dejrzeniem ci¹¿y zg³osi siê do lekarza, tym lepiej.
Ale czy zapis mówi¹cy, ¿e ona musi siê tam zg³osiæ
do dziesi¹tego tygodnia, w sytuacji, gdy pacjentka
uzyska pierwsze zaœwiadczenie o tym, ¿e jest
w ci¹¿y, dopiero w dwunastym czy czternastym
tygodniu, i póŸniej bêdzie systematycznie chodziæ
do lekarza, wyklucza uzyskanie przez ni¹ zasi³ku,
czy nie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej Marek Bucior: Czy mam od razu…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Moment, Panie Ministrze.
Jeszcze pan senator Karczewski i pan senator

Gruszka.
Pan senator Karczewski, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Odnoszê

wra¿enie, ¿e podczas wspólnego posiedzenia oby-
dwu komisji na nasze pytanie dotycz¹ce statysty-
ki, tych danych liczbowych, odpowiedzia³ pan tro-
chê inaczej. Czy te 23 miliony z³ oznaczaj¹ równe
23 tysi¹ce kobiet, które nie otrzyma³y tego œwiad-
czenia, i to tylko i wy³¹cznie z powodu braku za-
œwiadczeñ lekarskich, czy te¿ dotyczy to mniejszej
liczby kobiet? Bo byæ mo¿e wchodz¹ w grê obydwa
œwiadczenia i nie s¹ to 23 tysi¹ce, tylko, powie-
dzmy, przy skrajnym obliczeniu, 23 tysi¹ce dzie-
lone przez dwa, czyli 11 tysiêcy 500 osób.

Drugie pytanie. Czy ministerstwo rozpatrywa³o
mo¿liwoœæ innego rozwi¹zania zmierzaj¹cego do
wyp³aty tych œwiadczeñ kobietom, które nie by³y

u lekarza ginekologa, z mo¿liwoœci¹ pozostawie-
nia zapisu obliguj¹cego kobiety do trzykrotnej wi-
zyty u lekarza?

Nastêpne pytanie, mo¿e nie do pana ministra,
tylko do ministra zdrowia. Ono by³o ju¿ zadawa-
ne, jest bardzo istotne, a nie uzyskaliœmy na nie
odpowiedzi. Byæ mo¿e w ci¹gu tych kilkudziesiê-
ciu minut ju¿ panowie tê odpowiedŸ poznaliœcie.
Jaka mianowicie kwota zostanie przeznaczona na
kampaniê? To jest bardzo istotne, bardzo wa¿ne,
wrêcz fundamentalne pytanie. Mnie to bardzo in-
teresuje, a myœlê, ¿e nie tylko mnie, ale równie¿
ca³¹ opiniê spo³eczn¹. Je¿eli zapowiada siê kam-
paniê i mówi siê, ¿e ona bêdzie, to ile pañstwo
przeznaczacie na ni¹ pieniêdzy? Dziêkujê bardzo.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie o liczby.

Wiadomo, ¿e 23 tysi¹ce kobiet nie zg³osi³o wyma-
ganych dokumentów w okresie tych dwóch mie-
siêcy od 1 listopada. Ile by³o urodzeñ w tym cza-
sie? Tak ¿ebyœmy mieli skalê porównawcz¹, jakie-
go odsetka kobiet, które nie zg³osi³y odpowied-
nich zaœwiadczeñ, to dotyczy.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z zapisami usta-
wy. Jest tam mowa o zaœwiadczeniach, ¿e zosta-
nie wydany wzór zaœwiadczenia wskazanego
w art. 1, gdzie dodatkowo wymienieni bêd¹ lekarz
oraz po³o¿na. Czy to zaœwiadczenie jest ju¿ przy-
gotowane, czy te¿ dopiero bêdzie przygotowane?
I czym bêdzie siê ró¿ni³o od obecnie obowi¹zu-
j¹cego? Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Ju¿ odpowiadam.
Proszê pañstwa, czy zapis, ¿e nie póŸniej ni¿ od

dziesi¹tego tygodnia ci¹¿y, wyklucza… Tylko ¿e
ten zapis trzeba przeczytaæ w ca³oœci: w³aœnie nie
„od dziesi¹tego tygodnia”, tylko „nie póŸniej ni¿ od
dziesi¹tego tygodnia”. Chodzi o te parê wczeœniej-
szych wyrazów: „nie póŸniej ni¿”. A wiêc je¿eli od
dwunastego tygodnia, to owszem, wyklucza, mó-
wi¹c najkrócej.

Co do tych 23 milionów z³, to faktycznie pod-
czas posiedzenia po³¹czonych komisji odpowia-
da³em – i je¿eli tu tego tak nie wyrazi³em, to prze-
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praszam – ¿e chodzi o 23 miliony z³ zaoszczêdzone
w okresie od listopada do grudnia, ale zaoszczê-
dzone w wyniku niewyp³acenia zarówno dodatku,
jak i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia
siê dziecka. To oznacza, ¿e skoro jednorazowa za-
pomoga z tytu³u urodzenia siê dziecka dotyczy
wszystkich, bo tu nie ma kryterium dochodowe-
go, a dodatek jest z takim kryterium dochodo-
wym, to czêœæ z tych osób po prostu pobiera dwa
œwiadczenia, czyli w sumie niektóre osoby mog³y
pobraæ 2 tysi¹ce z³. Pad³a hipoteza, ¿e w skrajnym
przypadku mo¿na by to podzieliæ przez dwa i oka-
za³oby siê, ¿e to jest jakieœ 11 tysiêcy 500 kobiet.
No, w skrajnym przypadku tak, ale trudno przy-
puszczaæ, ¿e kryterium dochodowe, które w rodzi-
nie z dzieckiem zdrowym, nie z dzieckiem nie-
pe³nosprawnym, wynosi 504 z³, jest wysokim kry-
terium dochodowym, wysokim progiem dochodo-
wym. W zwi¹zku z tym zasadnicza czêœæ osób,
które pobieraj¹ te œwiadczenia, dostawa³a w³aœ-
nie zapomogê, a wœród nich tylko czêœæ mia³a ten
dodatek. Tak wiêc to jest grupa od jedenastu i pó³
tysi¹ca do dwudziestu trzech tysiêcy osób. Nie po-
trafiê powiedzieæ, ile to osób.

Co do mo¿liwoœci innego rozwi¹zania – chocia¿-
by trzykrotna wizyta u lekarza. W³aœciwie ten pro-
blem jest aktualny od samego pocz¹tku, od
uchwalenia wczeœniejszej ustawy. Dyskusje tu
trwaj¹, s¹ równie¿ zg³aszane ró¿ne projekty.
W Sejmie oczekuje na rozpatrzenie jeden z dru-
ków poselskich, który z kolei mówi o systematycz-
nej opiece podczas ci¹¿y; obecnie jest przygotowy-
wane stanowisko rz¹du. Zobaczymy, jak ostate-
cznie wypowiedz¹ siê poszczególne ministerstwa
na temat tego rozwi¹zania i jakie stanowisko
przyjmie Rada Ministrów. Poniewa¿ to jest jeszcze
na etapie uzgodnieñ, to nie chcia³bym tu jasno siê
wypowiadaæ i zapowiadaæ jakiegoœ konkretnego
stanowiska. Rada Ministrów jeszcze siê nie wypo-
wiedzia³a, w zwi¹zku z tym nie mogê powiedzieæ,
¿e to bêdzie takie czy inne stanowisko, ale do pro-
blemu niew¹tpliwie wrócimy i ten problem nie-
w¹tpliwie bêdzie co najmniej omówiony w Sejmie
w ramach procedowania jednego z projektów po-
selskich.

Kampania informacyjna i jaka kwota. To jest
kampania informacyjna, któr¹, jak powiedzia³
pan minister Rzemek obecny podczas posiedze-
nia po³¹czonych komisji, planuje minister zdro-
wia we wspó³pracy z kancelari¹ premiera. Nie
uczestniczê w tych pracach i nie jest mi wiadome,
jakie to mog¹ byæ kwoty. Myœlê, ¿e Ministerstwo
Zdrowia bêdzie w stanie w najbli¿szej przysz³oœci
przedstawiæ w formie pisemnej jak¹œ informacjê
dotycz¹c¹ tej kwestii.

PóŸniej by³o pytanie, które ja sobie… Aha, cho-
dzi³o o liczbê urodzeñ w okresie dwóch miesiêcy.
Proszê pañstwa, urodzeñ jest rocznie oko³o czte-

rystu tysiêcy. To oznacza, ¿e trzeba by³oby to po-
dzieliæ i by³aby to jakaœ tego czêœæ, pewnie ze trzy-
dzieœci parê tysiêcy miesiêcznie, ale trzeba by³oby
siêgn¹æ po szczegó³owe statystyki. Myœlê, ¿e s¹ ta-
kie statystyki i dysponuje nimi Ministerstwo
Zdrowia, wiêc pewnie w formie pisemnej mo¿na
by na to pytanie udzieliæ odpowiedzi.

Ostatnie pytanie dotyczy³o lekarza i po³o¿nej
oraz zaœwiadczeñ – tak sobie zapisa³em – ale
prawdê powiedziawszy, w tej chwili nie wiem,
jak konkretnie ono by³o sformu³owane. Czy mo-
gê prosiæ o zadanie jeszcze raz tego ostatniego
pytania?

Senator Tadeusz Gruszka:

Chodzi o zaœwiadczenie wymienione w art. 1
pkt 1. Ust. 7 mówi, ¿e ma byæ wystawiane za-
œwiadczenie, bêdzie je wystawia³ lekarz lub po-
³o¿na. Jakie s¹ ewentualne ró¿nice pomiêdzy
tym zaœwiadczeniem, które obecnie obowi¹zuje,
a tym nowym zaœwiadczeniem? I czy ono ju¿ ma
kszta³t fizyczny, czy dopiero bêdzie stworzone?
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Proszê pañstwa, w druku poselskim – ja mam
ten druk jeszcze z Sejmu, to druk nr 2784 – na
stronie trzeciej z oœmiu, jak to jest wskazane, jest
wzór zaœwiadczenia wystawianego przez lekarza
lub po³o¿n¹. To bêdzie zaœwiadczenie stanowi¹ce
za³¹cznik do rozporz¹dzenia ministra zdrowia.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, jeszcze pytanie, tak?
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy resort
ma rozeznanie co do liczby przypadków urodzin
dzieci dotkniêtych jakimiœ wadami, co by³oby
skutkiem tego, ¿e kobieta nie z³o¿y³a wizyty u le-
karza? Czy wiadomo, ile to jest przypadków
w skali roku, czy resort nie ma rozeznania w tej
sprawie? Innymi s³owy, chodzi o zwi¹zek przyczy-
nowo-skutkowy miêdzy brakiem wizyty u lekarza
a jakimiœ skomplikowanymi przypadkami uro-
dzin dzieci nie w pe³ni zdrowych.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, to pytanie ju¿ po czêœci zosta³o

tu zadane, ale ja sformu³ujê je bardziej szczegó³o-
wo. Otó¿ za³ó¿my, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie. Ile ko-
biet, wed³ug pana, wed³ug ministerstwa, wed³ug
rz¹du, nie dostanie w ogóle tych œwiadczeñ, tak
zwanych becikowych, ze wzglêdu na to, ¿e nie bêd¹
mia³y zaœwiadczeñ po³o¿nej czy lekarza? S³yszeliœ-
my od senatora sprawozdawcy Krajczego, ¿e oko³o
10% kobiet, miêdzy 8% a 10%, przychodzi do poro-
du w ogóle bez badañ, niektóre nie zrobi³y nawet
badania okreœlaj¹cego grupy krwi. Czy wed³ug pa-
na ta liczba jest do ustalenia? I czy intencj¹ rz¹du
jest, aby te zdrowe kobiety, te zdrowe matki, które
z niewiadomych przyczyn nie id¹ do lekarza, czy to
wskutek zaniedbania, czy te¿ z powodu braku cza-
su, albo z braku wiedzy na ten temat, nie uczêsz-
czaj¹ do lekarza… Ile tych matek zostanie ukara-
nych i nie dostan¹ œwiadczeñ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wittbrodt, proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym nawi¹zaæ do pytania pana sena-

tora Ok³y, bo mnie siê wydaje, ¿e on doczyta³ i od-
powiedŸ na pytanie jest taka: je¿eli kobieta zdecy-
dowa³aby siê byæ pod opiek¹ lekarsk¹, powie-
dzmy, w jedenastym tygodniu, to znaczy, ¿e ju¿
tego œwiadczenia w ogóle nie otrzyma.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Tak, tak.)

I druga sprawa. Na pocz¹tku pan powiedzia³, ¿e
kobieta otrzymuje œwiadczenie, jeœli urodzi zdro-
we dziecko. Ale dostanie te¿ to œwiadczenie, je¿eli
dziecko urodzi siê niezdrowe, a pan u¿y³ takiego
sformu³owania, ¿e zdrowe.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: ¯ywe, przepra-
szam bardzo, ¿ywe.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, ju¿ za chwilê poproszê pana
o odpowiedŸ.

Teraz chcê przywitaæ przewodnicz¹cego Parla-
mentu Gruzji, który w tej chwili wszed³ na salê.
(Oklaski)

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie i Panowie, przepraszam bardzo, chodzi

nie o zdrowe, a o ¿ywe dziecko. Przepraszam.
Pad³o pytanie o liczbê przypadków i o to, jaki

jest zwi¹zek przyczynowo-skutkowy pomiêdzy
wizyt¹ u lekarza a ewentualnym schorzeniem czy
jego brakiem. Rozumiem, ¿e odpowiedzi na takie
pytania ewentualnie udzieli w formie pisemnej
Ministerstwo Zdrowia. Ja reprezentujê Minister-
stwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, my takich badañ
nie prowadzimy, to nie le¿y we w³aœciwoœciach
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Pad³o te¿ pytanie, ile kobiet nie dostanie
œwiadczenia. To pytanie nale¿a³oby odwróciæ
i spytaæ, ile kobiet otrzyma œwiadczenie, po-
niewa¿ to rozwi¹zanie s³u¿y w³aœnie temu, ¿e-
by zdj¹æ ten gorset utrudniaj¹cy otrzymanie
œwiadczenia i ¿eby wreszcie wyp³aciæ te 23 mi-
liony z³, które nie zosta³y wyp³acone w listopa-
dzie i grudniu 2009 r. W zwi¹zku z tym to idzie
w drug¹ stronê. My tu zdejmujemy ten gorset
zwi¹zany z wizyt¹ u lekarza nie póŸniej ni¿
w dziesi¹tym tygodniu ci¹¿y. Oczywiœcie mia³
pan racjê i ja te¿ odpowiada³em w ten sposób:
je¿eli bêdzie to jedenasty czy dwunasty ty-
dzieñ, to ju¿ nie otrzyma, tak. Ja te¿ tak odpo-
wiada³em. Mo¿e trochê inaczej to rozumia³em,
ale odpowiada³em te¿ w ten sposób, utrzymy-
wa³em, ¿e ju¿ nie otrzyma œwiadczenia. Dziê-
kujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Wojciechowski, po-

tem pan senator Gogacz.
Czyktoœ jeszcze?Nie.Tomo¿enatymskoñczymy.
Proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze,

mówimy i dyskutujemy w zasadzie wy³¹cznie
o krajowym systemie, o tym, co siê dzieje, kiedy
pacjentka idzie do lekarza w Polsce. A co wtedy,
kiedy nie przebywa w Polsce, kiedy jest za granic¹,
w innych krajach Unii Europejskiej albo w ogóle
poza Uni¹ Europejsk¹ w okresie tych pierwszych
dziesiêciu tygodni?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Chcia³bym zapytaæ pana ministra jako repre-

zentanta resortu pracy, czy dla celów, jakie zak³a-
da, jakie chce osi¹gn¹æ ten resort w zwi¹zku
z ustaw¹, nad któr¹ debatujemy, ma jakieœ zna-
czenie to, ¿e kobieta w dziesi¹tym lub w czterna-
stym miesi¹cu ci¹¿y skorzysta z porady, czy te¿
mo¿e bêdzie to tylko sprawa Ministerstwa Zdro-
wia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy to by³o ostatnie pytanie? Tak.
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie,

co do przebywania w tym pierwszym okresie ci¹¿y,
do koñca dziesi¹tego tygodnia, za granic¹, to je¿eli
kobieta by³a tam u lekarza, wziê³a od lekarza za
granic¹ zaœwiadczenie, to siê to honoruje.

Kwestia kolejna, cele Ministerstwa Pracy
i Polityki Spo³ecznej. Ja ju¿ w³aœciwie odpowiada-
³em na to pytanie na pocz¹tku, wskazuj¹c na ró¿-
ne punkty widzenia charakterystyczne dla po-
szczególnych resortów. Poszczególne resorty ma-
j¹ odmienne punkty widzenia w ka¿dej z regu³y
sprawie, ale nie chodzi o to, ¿eby tych ró¿nic nie
by³o. Chodzi o to, ¿eby wypracowaæ wspólne je-
dnolite stanowisko, które bêdzie nastêpnie prze-
kute w stanowisko rz¹du i z tym stanowiskiem
przyjœæ do parlamentu. W tym wypadku, skoro
ju¿ jesteœmy z przed³o¿eniem rz¹dowym w Sejmie,
w Senacie, to nie ma znaczenia ró¿nica stano-
wisk, ró¿nica spojrzeñ poszczególnych resortów.
Przyjête jest stanowisko rz¹du, jest przed³o¿enie
rz¹dowe, projekt rz¹dowy i ten projekt rz¹dowy
jest obliguj¹cy dla wszystkich przedstawicieli Ra-
dy Ministrów, a w szczególnoœci dla tych, którzy
s¹ upowa¿nieni do jego prezentowania. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisali siê panowie senatorowie:

Piotr Kaleta, Tadeusz Gruszka, W³adys³aw Daj-

czak, Mieczys³aw Augustyn, Norbert Krajczy, któ-
ry z³o¿y³ wniosek o charakterze legislacyjnym,
i Zbigniew Cichoñ. W takiej kolejnoœci.

Zapraszam pana senatora Piotra Kaletê.
Nie muszê przypominaæ, ¿e pierwsze wyst¹pie-

nie mo¿e trwaæ do dziesiêciu minut.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek. Oczywiœcie
postaram siê spe³niæ ¿yczenie szanownej pani.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e projekt ustawy, nad któr¹ dzisiaj de-

batujemy, ma dwa aspekty. Pierwszy nie powi-
nien, jak siê wydaje, budziæ najmniejszych w¹t-
pliwoœci, poniewa¿ wi¹¿e siê z zagadnieniem wy-
p³aty zaleg³ych œwiadczeñ kobietom, które nie
mog³y otrzymaæ tak zwanego becikowego. W tej
sprawie jest pe³na zgoda, nikt nie dyskutuje, nikt
nie twierdzi, ¿e to jest rozwi¹zanie z³e. Prawo
i Sprawiedliwoœæ jak najbardziej idzie w tym kie-
runku, aby uregulowaæ pozytywnie kwestiê po-
mocy dla polskich kobiet.

Drugi aspekt budzi emocje – by³em tego œwiad-
kiem na posiedzeniu po³¹czonych komisji, które
odbywa³o siê dzisiaj rano – i dobrze, ¿e je budzi.
Chodzi o samo podejœcie do tego, kiedy kobieta
powinna podlegaæ opiece lekarskiej. Mnie wydaje
siê, proszê pañstwa, ¿e najwa¿niejsz¹ spraw¹
w tym, o czym dzisiaj dyskutujemy, jest to, ¿e ro-
dzi siê dziecko, rodzi siê nowy cz³owiek. By³oby
bardzo dobrze, gdyby ten cz³owiek urodzi³ siê
zdrowy i gdyby ten nowy cz³owiek, to jest najwa¿-
niejsze, to jest, myœlê, istota tej ustawy, mia³ zdro-
w¹ matkê. To jest podstawa. I myœlê, ¿e pewnym
b³êdem, ten b³¹d siê tutaj wyczuwa, jest to, ¿e za-
k³adamy, ¿e dziecko, które siê rodzi, jest pier-
wszym dzieckiem w rodzinie. A przecie¿ tak nie
jest, wiemy, ¿e czêsto dzieci ju¿ s¹ w tych rodzi-
nach. W zwi¹zku z tym nasuwa siê, proszê pañ-
stwa, pewne pytanie. Ja jestem w trochê niezrêcz-
nej sytuacji, bowiem mê¿czyzna nie prze¿ywa
okresu ci¹¿y tak jak kobieta, on stoi obok, dlatego
trudno o tym dyskutowaæ. Ale poddajê pod
rozwagê tak¹ oto sytuacjê: kobieta która urodzi-
³a dziecko, jest w okresie karmienia i zachodzi
w kolejn¹ ci¹¿ê wkrótce po urodzeniu dziecka.
Co wtedy? Czy tutaj panowie ginekolodzy mogli-
by siê wypowiedzieæ, czy jest od razu mo¿liwoœæ
wykrycia tej ci¹¿y? Moje w¹tpliwoœci budzi bo-
wiem ten okres dziesiêciu tygodni. Wydaje mi
siê, proszê pañstwa, ¿e jest on zdecydowanie
zbyt krótki ze wzglêdu chocia¿by na to, o czym
powiedzia³em przed chwil¹.

Pan senator sprawozdawca Norbert Krajczy za-
sugerowa³ ju¿, ¿e bêdzie sk³ada³ poprawkê, która
wyd³u¿y ten okres. Ja równie¿ chcia³bym z³o¿yæ
na rêce pani marsza³ek tak¹ poprawkê. Ma ona
wyd³u¿yæ ten okres. Uwa¿am, ¿e od szesnastego
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tygodnia, od tego momentu, kobieta ju¿ powinna
byæ pod opiek¹ lekarsk¹.

Wydaje mi siê te¿, ¿e jest pewna w¹tpliwoœæ co
do potrzeby zmiany tej ustawy. Mo¿na by zapytaæ,
czy dotychczasowa ustawa, jeœli chodzi o sam
sposób opieki nad matk¹, by³a z³a. Czy kobieta
nie powinna mieæ mo¿liwoœci, nie powinna w spo-
sób ci¹g³y opiekowaæ siê sob¹, a co za tym idzie
tak¿e swoim nienarodzonym dzieckiem? W zwi¹z-
ku z tym nasuwa siê w¹tpliwoœæ, czy te badania
nie powinny w dalszym ci¹gu odbywaæ siê w po-
szczególnych trymestrach. Ale zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e idziemy w innym kierunku, a poprawka,
któr¹ mam zamiar z³o¿yæ, te¿ w pewien sposób
wychodzi naprzeciw tym rozwi¹zaniom. Pani
Marsza³ek, bardzo dziêkujê. Sk³adam niniejszym
poprawkê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Gruszkê, który teraz

opuœci miejsce sekretarza dzisiejszych obrad
i przedstawi swoje wyst¹pienie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Z informacji, jakie uzyskaliœmy od pana mini-

stra wynika, ¿e œrednio rzecz bior¹c, w okresie
dwóch miesiêcy szeœædziesi¹t szeœæ tysiêcy kobiet
urodzi³o dzieci, z czego dwadzieœcia trzy tysi¹ce,
to jest wiêcej ni¿ 1/3, nie spe³nia³o formalnych
wymogów zapisu wprowadzonego ustaw¹ z 6 gru-
dnia 2008 r. Ta ustawa wesz³a w ¿ycie 1 stycznia
i obowi¹zuje od 1 listopada 2009 r. Pan minister
wspomnia³ o tym, ¿e nie by³o kampanii informa-
cyjnej jako takiej. W odpowiedzi na oœwiadczenie
skierowane do pani minister by³a mowa, ¿e odby-
³a siê jakaœ medialna dyskusja na ten temat. Ale
wszystkie te œrodki zawiod³y, jak z tego wynika,
skoro 1/3 kobiet nie potrafi³a dostosowaæ siê do
wymogów ustawy. W zwi¹zku z tym przysz³a kam-
pania powinna byæ bardziej skuteczna, tak ¿eby
odsetek kobiet, które nie poddaj¹ siê opiece me-
dycznej w okresie ci¹¿y, zmala³ praktycznie do ze-
ra, bo ka¿demu z nas na tej sali na pewno zale¿y,
aby rodzi³y siê zdrowe dzieci, aby matki rodzi³y
dzieci w sposób bezpieczny.

Pytanie pana senatora Wojciechowskiego mó-
wi³o o przypadkach szczególnych, kiedy kobieta
przebywa poza Polsk¹, poza Uni¹ Europejsk¹,
w niewiadomym miejscu, i nie spe³nia wymogu
tych dziesiêciu tygodni. Jest to niesprawiedliwe
wobec tych kobiet, one z powodów od nich nieza-
le¿nych nie potrafi¹ spe³niæ przes³anek ustawo-
wych, a ustawodawca tego nie przewidzia³.

W zwi¹zku z tym z³o¿ê poprawkê, aby w ogóle od-
st¹piæ od wskazanego w ustawie dziesiêciotygo-
dniowego okresu na rzecz jakiejkolwiek wizyty
w gabinecie lekarskoginekologicznym, która
bêdzie uprawnia³a do uzyskania zapomogi.

Dlaczego dziœ nad tym procedujemy i dlaczego
o tym mówiê? Otó¿ pose³ Kasprzak z PSL zarzuca
Platformie, ¿e przez ponad dwa miesi¹ce utrzymy-
wa³a tê ustawê w zamra¿arce. Wyrazi³ siê wprost,
¿e to by³o po to, by w miêdzyczasie móg³ powstaæ
projekt Platformy Obywatelskiej. Niepotrzebne s¹
tutaj jakieœ polityczne harce kosztem kobiet.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora W³adys³awa Daj-

czaka.
(Rozmowy na sali)

Senator W³adys³aw Dajczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Myœlê, ¿e na pocz¹tku warto by wyraziæ ¿al, co

zreszt¹ zrobi³ ju¿ sprawozdawca, pan senator Kraj-
czy, mówi¹c, ¿e debatujemy w Senacie nad kolejn¹
wa¿n¹ ustaw¹ – jak widaæ z zadawanych pytañ
i ich iloœci, i z wypowiedzi w dyskusji – a mimo to
kolejny ju¿ raz nie by³o czasu, aby nad tak wa¿n¹
spraw¹ komisje na spokojnie mog³y siê pochyliæ,
zastanowiæ, porozmawiaæ i ewentualnie wyci¹g-
n¹æ wnioski. Myœlê, ¿e i tak bêdziemy mogli jesz-
cze nad tym popracowaæ, bo niew¹tpliwie ta usta-
wa wróci do komisji. I myœlê, ¿e w przysz³oœci war-
to zadbaæ o to, aby w przypadku wa¿nych tema-
tów – tematów, które powinny byæ przedyskuto-
wane na spokojnie – jednak znaleŸæ czas na re-
fleksjê, ¿eby nasza praca nie polega³a tylko na
podnoszeniu rêki i za³atwieniu tematu poprzez
matematykê. Tak ¿e myœlê, ¿e wszyscy powinniœ-
my poczyniæ nad tym refleksjê.

Co do tematu, nad którym dzisiaj debatujemy,
chcia³bym powiedzieæ tak. Ja ju¿ wczeœniej za-
biera³em g³os w tej sprawie i wyra¿a³em z tej mó-
wnicy swoj¹ opiniê. I dlatego chcê jednoznacznie
zadeklarowaæ, ¿e jak najbardziej jestem za tym,
i myœlê, ¿e wszyscy jesteœmy za tym, aby kobiety
w okresie ci¹¿y poddawa³y siê badaniom lekar-
skim, uczestniczy³y w ró¿nych badaniach. Ale
te¿ myœlê, ¿e potrzebna jest, o czym ju¿ by³a
mowa, bardzo szeroka kampania spo³eczna na
ten temat, potrzebna jest kampania w szko³ach,
potrzebna jest edukacja prowadzona przez s³u¿-
bê zdrowia. To nie ulega ¿adnej w¹tpliwoœci.
Chcê powtórnie wyraziæ swój pogl¹d: dla mnie
idea ³¹czenia wyp³aty jednorazowej zapomogi
z tytu³u urodzenia dziecka z tym, o czym dzisiaj
rozmawiamy, jest ide¹ b³êdn¹.
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Szanowni Pañstwo, jest to jednorazowa zapo-
moga, powiedzmy, z tytu³u podjêcia decyzji o ro-
dzicielstwie. Jest to niewielka kwota, bo mówimy
o tysi¹cu z³otych. A przypomnê, ¿e dzisiaj decyzja
o rodzicielstwie nie jest ³atw¹ decyzj¹. Mieliœmy
ostatnio mo¿liwoœæ w jednej ze stacji telewizyj-
nych ogl¹daæ program, w którym jedna z pañ re-
daktorek tej stacji wykonywa³a telefony do poten-
cjalnych pracodawców, mówi¹c, ¿e szuka pracy,
¿e jest w pe³ni przygotowana, wykwalifikowana
i potrzebuje pracy, ale mówi uczciwie, ¿e jest
w drugim miesi¹cu ci¹¿y. Spoœród kilkunastu
pracodawców ani jeden nie powiedzia³, ¿e nie jest
to przeszkod¹, ani jeden nie powiedzia³: proszê
bardzo, nie ma problemu. Oczywiœcie by³o to trak-
towane jako bariera, której w ¿aden sposób nie da
siê pokonaæ, i natychmiast pada³a odpowiedŸ:
nie, nie mo¿emy, mo¿e kiedy indziej itd. Czyli dzi-
siaj decyzja o rodzicielstwie jest decyzj¹ trudn¹,
w pewnym sensie – u¿yjê tu wielkich s³ów – nawet
bohatersk¹, ale nasz kraj potrzebuje takich de-
cyzji jak najwiêcej.

I myœlê, ¿e ta jednorazowa zapomoga – która
w jakiœ sposób ma zrekompensowaæ, choæby
w niewielkiej czêœci, bo tylko o tym mo¿emy mó-
wiæ, koszty utrzymania dziecka, a to jest napraw-
dê tylko niewielka czêœæ potrzebnych œrodków –
po prostu nie powinna byæ ³¹czona z przymusza-
niem kobiety do badañ. Bo tak naprawdê to jest
takie dosyæ przedmiotowe, myœlê, traktowanie
kobiety, a tego nie powinniœmy robiæ. Trzeba te¿
jasno powiedzieæ, ¿e tysi¹c z³otych w stosunku
do korzyœci, jakie nasze pañstwo, nasz kraj uzys-
ka z tytu³u urodzenia dziecka, poczynaj¹c cho-
cia¿by od VAT od tych wszystkich zakupionych
rzeczy potrzebnych do wychowania dziecka,
a skoñczywszy na sk³adce emerytalnej… Tysi¹c
z³otych to naprawdê nie jest wielka kwota, któr¹
trzeba by obwarowywaæ jakimiœ warunkami,
zmuszaæ kobietê do wykonywania badañ lekar-
skich, i to jeszcze w takim momencie, kiedy ona
mo¿e nie uzyskaæ tego zaœwiadczenia, i to nie
z w³asnej winy. Niejednokrotnie ju¿ tu dziœ powie-
dziano, ¿e mo¿e siê zdarzyæ, ¿e po prostu z przy-
czyn biologicznych, nie z w³asnej niechêci, wiele
kobiet nie bêdzie w stanie okreœliæ, ¿e taka sytua-
cja zasz³a i ¿e trzeba w tym momencie zdobyæ za-
œwiadczenie lekarskie.

A ponadto, myœlê, ¿e powinniœmy wzi¹æ pod
uwagê jeszcze jedno. Stwarzamy pewn¹ sytuacjê,
no niestety, dobrze znan¹ z naszej polskiej rzeczy-
wistoœci, ¿e nawet jeœli kobieta takiego zaœwiad-
czenia z przyczyn obiektywnych nie uzyska we
w³aœciwym czasie, to bêdzie siê stara³a to za-
œwiadczenie uzyskaæ póŸniej, w ró¿ny sposób, na-
zwijmy to, nie do koñca zgodny z prawem. Prze-
cie¿ dobrze wiemy, ¿e takie mo¿liwoœci s¹. Tak ¿e
uwa¿am, ¿e w pewnym sensie to jest ustawa ko-

rupcjogenna. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e zupe³nie
nie ma potrzeby ³¹czenia tych dwóch rzeczy.

I dlatego wspólnie z koleg¹, senatorem Cicho-
niem, który zaraz pewnie tu wyst¹pi, z³o¿ymy po-
prawkê maj¹c¹ na celu wykreœlenie tego obowi¹z-
ku i przywrócenie stanu, który przecie¿ ju¿ by³.
Jest to w pewnym sensie – powiem to jeszcze raz –
nagroda za podjêcie decyzji o rodzicielstwie i nie
ma potrzeby ³¹czenia tego z badaniem lekarskim.
Co nie zmienia oczywiœcie faktu, ¿e wszyscy po-
winniœmy czyniæ jak najwiêcej starañ, aby ta
kampania szeroko pojêtej informacji o potrzebie
takich badañ by³a jak najszersza. Dziêkujê bar-
dzo, Pani Marsza³ek. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Mieczys³awa Augu-

styna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
To nie jest tak, ¿e ca³a komisja opowiedzia³a siê

przeciwko przed³o¿eniu rz¹dowemu. Wszyscy se-
natorowie Platformy Obywatelskiej zgodnie po-
parli ten projekt. Ja równie¿ go popieram, bo jest
s³uszny. S³uszny, bo trzeba odpowiedzieæ na
oczekiwanie kilkunastu tysiêcy, mo¿e nawet po-
nad dwudziestu tysiêcy kobiet, jednej trzeciej, jak
tu s³usznie pan senator Gruszka wyliczy³, spoœ-
ród wszystkich, które szczêœliwie urodzi³y dzieci.
Jeœli chcemy im wyp³aciæ becikowe, powinniœmy
przyj¹æ tê ustawê.

Wszystkim tym, którzy maj¹ w¹tpliwoœci co do
tego, od kiedy badania mia³yby byæ wykonywane,
chcê tylko powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu komisji
us³yszeliœmy informacjê, ¿e by³o to przedmiotem
konsultacji z konsultantami krajowymi do spraw
ginekologii i po³o¿nictwa…

(Senator Norbert Krajczy: By³ jeden konsul-
tant!)

Z konsultantem, ale by³a te¿ mowa o tym, ¿e
w porozumieniu jeszcze z innymi gremiami. Chcê
pañstwu powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu komisji
us³yszeliœmy równie¿ – i myœlê, ¿e warto o tym
wiedzieæ, bo tutaj pad³y wnioski o dokonanie dale-
ko id¹cych poprawek – ¿e zarówno poprawka doty-
cz¹ca zmiany, jeœli chodzi o tygodnie, jak i popraw-
ka ca³kowicie zmieniaj¹ca tê ustawê, wykraczaj¹
poza materiê przed³o¿enia sejmowego. I jako takie,
co mo¿na z góry przewidzieæ, nie bêd¹ brane pod
uwagê podczas rozpatrywania tego w komisjach
sejmowych. Od tak daleko id¹cych poprawek s¹
projekty zmian w ustawie, i tak¹ mo¿liwoœæ mamy,
wiêc zg³aszanie tych poprawek dzisiaj jest tak na-
prawdê troszkê strzelaniem na wiwat.
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Myœlê, ¿e wiem poniek¹d, sk¹d siê te wnioski
wziê³y. Dla mnie to g³osowanie w komisji by³o za-
skoczeniem. Wszyscy pos³owie wszystkich klu-
bów opowiedzieli siê w Sejmie za przyjêciem tej
ustawy w zaproponowanym kszta³cie. Po posie-
dzeniu komisji dowiedzia³em siê od naszego kon-
sultanta, dawniej senatora PiS, pana przewodni-
cz¹cego Szymañskiego, ¿e w tej kwestii interwe-
niowa³ równie¿ episkopat, ¿eby jak najszybciej
naprawiæ ten b³¹d. A mimo to senatorowie PiS
opowiedzieli siê w komisji przeciwko tej ustawie.
Myœlê, ¿e – jak zosta³o ju¿ tu powiedziane – zwy-
ciê¿y³y arytmetyka i igrzyska polityczne, zamiast
poczucia odpowiedzialnoœci za sprawê, któr¹
chcemy naprawiæ, a do której, niestety, przy³o¿y-
liœmy rêkê. Szkoda, ¿e wtedy nie zauwa¿yliœmy
tych trudnoœci, ale sami te¿ jesteœmy wspó³winni,
jako Senat, bo procedowaliœmy nad t¹ ustaw¹.
Naprawmy to jak najszybciej, proszê pañstwa, nie
wprowadzajmy poprawek, które wykraczaj¹ poza
materiê ustawy, bo tak naprawdê ³amiemy Regu-
lamin Senatu i Sejmu w tym zakresie.

Jestem przekonany, ¿e kobiety czekaj¹ na tê
zmianê. Wydzwaniali do mnie ju¿ dzisiaj redakto-
rzy zaniepokojeni tym, co siê dzieje. Przecie¿ wo-
kó³ tej sprawy panowa³a taka zgoda. Liczê na to,
¿e jednak ona zostanie tutaj przywrócona. A
wszystkich, którzy maj¹ w¹tpliwoœci co do tego,
od którego tygodnia i czy w ogóle iœæ t¹ drog¹, za-
chêcam do tego, a¿eby przyst¹piæ do ewentual-
nych prac nad stworzeniem projektu nowelizacji
ustawy, wtedy postêpowalibyœmy zgodnie z regu-
laminem.

Na koniec chcia³bym powiedzieæ tak. Rzeczywi-
œcie tak du¿y odsetek pañ, które mimo tego wy-
mogu otrzymania zapomogi, nie spe³ni³y obowi¹z-
ku badania, œwiadczy o tym, ¿e jest konieczna
kampania informacyjna. Na posiedzeniu naszej
komisji dowiedzieliœmy siê, ¿e ona jest ju¿ w³aœci-
wie gotowa, ale pan minister Rzemek nie chcia³
udzieliæ informacji…

(Senator Stanis³aw Karczewski: Jak gotowa?
Nie jest gotowa. To nieprawda.)

Proszê daæ mi dokoñczyæ.
…na tym etapie przygotowañ nie chcia³ udzie-

liæ informacji o tym, ile ona bêdzie kosztowa³a.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Jak mo¿na

przygotowaæ, nie wiedz¹c, ile bêdzie pieniêdzy?
Bzdury.)

Proszê pos³uchaæ. Ja powtarzam tylko to,
o czym mówiliœmy na posiedzeniu komisji. Mo¿na
w to wierzyæ, mo¿na nie wierzyæ, to ju¿ jest pana
sprawa.

Na koniec odniosê siê do wypowiedzi pana se-
natora Dajczaka. Rozumiem pana w¹tpliwoœci,
bo wtedy kiedy ta ustawa by³a tu procedowana,
by³y one ca³y czas zg³aszane. Jednak myœlê, ¿e is-
tot¹ tej ustawy jest to, ¿e my przede wszystkim

chcemy podmiotowo traktowaæ dziecko, poczête
dziecko. To czasem kobiety, które nie wykonuj¹
badañ, z ró¿nych powodów, chocia¿by tych
trzech, które wymieni³ pan senator Skorupa, a pe-
wnie mog¹ byæ jeszcze inne, nara¿aj¹c dziecko,
traktuj¹ to dziecko przedmiotowo. Nam nie wypa-
da tego czyniæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Zbigniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W przeciwieñstwie do mojego przedmówcy nie

bêdê siê odwo³ywa³ do ¿adnych uwarunkowañ
natury politycznej, bo ta ustawa to jest kwestia
nie polityki i podzia³ów politycznych, ale zdrowe-
go rozs¹dku i uczciwoœci. Trzeba przyznaæ uczci-
wie, ¿e parlament, i to niestety w obu izbach, po-
pe³ni³ b³¹d, wprowadzaj¹c uwarunkowanie przy-
znania tych œwiadczeñ od przed³o¿enia zaœwiad-
czenia lekarskiego, ¿e kobieta jest pod opiek¹ le-
karza. Kwestia druga, czyli to, od którego tygo-
dnia ci¹¿y, czy od dziesi¹tego, czy od dwunastego,
jest drugorzêdna.

Trzeba sobie postawiæ pytanie: czy ten wymóg
jest w ogóle racjonalny i czy wynika z podmioto-
wego traktowania tak kobiety, jak i dziecka, które
ma siê narodziæ? Proszê pañstwa, nie. Czy pañ-
stwu wolno w imiê choæby najbardziej szlachet-
nych pobudek – pobudka, z tego, co rozumiem,
jest szlachetna, bo zmierza to do tego, ¿eby matka
i dziecko byli pod opiek¹ lekarsk¹ – na si³ê u-
szczêœliwiaæ ludzi? Czy pañstwo mo¿e zak³adaæ,
¿e matka jest osob¹ nieracjonaln¹ i trzeba j¹ przy-
muszaæ do tego, ¿eby chodzi³a do lekarza? Proszê
pañstwa, chyba nie. ¯yjemy w XXI w., kiedy spo-
³eczeñstwo jest na tyle oczytane i wyedukowane,
¿e kobiety wiedz¹, najczêœciej czuj¹, ka¿da matka
czuje, czy z ni¹ i z dzieckiem jest wszystko w po-
rz¹dku, czy te¿ wystêpuj¹ jakieœ dysfunkcje w jej
organizmie. W zwi¹zku z tym nie wyobra¿am so-
bie, ¿eby by³y przypadki, poza mo¿e zupe³nie spo-
radycznymi, liczonymi w mikronach, w których
matka, maj¹ca jakiekolwiek w¹tpliwoœci co do
swojego stanu zdrowia czy stanu zdrowia dziecka,
nie posz³a do lekarza.

Proszê pañstwa, moim zdaniem jest to zupe³nie
nie do przyjêcia. Ze wzglêdu na marginalne przy-
padki nie mo¿emy tworzyæ ca³ej regulacji ustawo-
wej, która stwarza tyle problemów. Zreszt¹ to wy-
sz³o w dyskusji, czy ma to byæ dziesi¹ty, czy dwu-
nasty tydzieñ, czy to zaœwiadczenie ma wydaæ le-
karz ginekolog, czy wystarczy, ¿e wystawi je pie-
lêgniarka po³o¿na. Proszê pañstwa, w tej sytuacji
trzeba chyba dokonaæ radykalnego ciêcia i uchy-
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liæ ten absurdalny wymóg, bo to od samego po-
cz¹tku by³a jedna wielka pomy³ka. (Oklaski) Trze-
ba siê do tego przyznaæ i nie szukaæ tu jakichœ
uwarunkowañ politycznych. Chodzi o zwyczajny
zdrowy rozs¹dek i uczciwoœæ wobec kobiety, która
musi byæ traktowana jako podmiot, a nie przed-
miot, nie wiem, w jakiejœ hodowli, który ma podle-
gaæ nadzorowi lekarskiemu na okreœlonym etapie
¿ycia. Nie mo¿na w ten sposób podchodziæ do
cz³owieka.

Proszê pañstwa, ja dopatrujê siê wrêcz pewnego
elementu hipokryzji w stanowisku naszego rz¹du
w tej sprawie, tu akurat muszê siê wypowiedzieæ
politycznie, mimo ¿e nie chcia³em. Proszê pañ-
stwa, z jednej strony jest kryzys s³u¿by zdrowia,
wiadomo, jak trudny jest dostêp do lekarza,
a z drugiej strony, w imiê sk¹din¹d, tak jak mówiê,
szlachetnej pobudki opieki nad dzieckiem i matk¹,
tworzy siê wymóg, aby kobiety chodzi³y do lekarza,
choæ – jak ¿ycie pokazuje – w 80% ci¹¿a przebiega
prawid³owo i te wizyty nie s¹ konieczne. Tak jak
mówi³em, ka¿da matka to wyczuwa. Poza tym ¿yje-
my w XXI w., ludzie maj¹ w swoim otoczeniu leka-
rzy, chocia¿by znajomych czy przyjació³, i matki
czêsto konsultuj¹ siê z lekarzami, mo¿e niekonie-
cznie ginekologami, którzy stwierdzaja, ¿e wszyst-
ko przebiega dobrze. W zwi¹zku z tym chodzenie
w tej sytuacji do lekarza i tworzenie dodatkowego
t³oku w przychodniach jest zupe³nie nieracjonalne
i nieuzasadnione.

Proszê pañstwa, naprawdê nie mo¿na tworzyæ
prawa, które jest absurdalne i powoduje zbyt da-
leko id¹ce uci¹¿liwoœci, a poza tym nasuwa w¹t-
pliwoœci co do interpretacji, tak jak mówi³em, py-
tania na przyk³ad o to, dlaczego do dziesi¹tego ty-
godnia, a nie póŸniej. Nie mo¿na doprowadzaæ do
absurdalnej sytuacji. Przypomnia³o mi siê, jak to
ktoœ kiedyœ humorystycznie opowiada³, ¿e
w Zwi¹zku Radzieckim ka¿dy obywatel mia³ pra-
wo uzyskania paszportu, ale pod pewnym warun-
kiem, musia³ mieæ ukoñczone siedemdziesi¹t lat
i przynieœæ pisemn¹ zgodê obojga rodziców. Nie
czyñmy czegoœ podobnego w ustawodawstwie.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator sk³ada poprawkê. Prosimy bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Stanis³aw Kar-

czewski, a potem pan senator Krajczy.
Zapraszam.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Szkoda, ¿e dyskusja w wykonaniu pana sena-

tora Augustyna zosta³a sprowadzona do poziomu

politycznego. My kierowaliœmy siê olbrzymi¹ tros-
k¹ o dobro i nienarodzonego dziecka, i matki, dla-
tego w ramach protestu zag³osowaliœmy przeciw-
ko. Powiem panu senatorowi, dlaczego. Po pier-
wsze, zwo³anie posiedzenia komisji i debatowanie
w poœpiechu na pó³ godziny przed posiedzeniem
Senatu jest naprawdê irracjonalne. Jak mogliœmy
porz¹dnie, solidnie pochyliæ siê nad t¹ ustaw¹,
pracuj¹c pod tak¹ presj¹ czasu? Mo¿na by³o to
zrobiæ wczoraj, mo¿na by³o to zrobiæ przedwczo-
raj, mieliœmy bardzo du¿o czasu. Dowiadujê siê,
¿e to jest pilny projekt. Tymczasem, Panie Senato-
rze – jak siê okazuje, jak tu s³yszymy – pan mar-
sza³ek przez dwa miesi¹ce trzyma³ tê ustawê w za-
mra¿arce. Dlaczego? Jeœli to jest tak pilne i musi-
my to robiæ dos³ownie z godziny na godzinê, to dla-
czego pan marsza³ek, kandydat na prezydenta
czy kandydat na kandydata na prezydenta, przez
dwa miesi¹ce trzyma³ w zamra¿arce tak piln¹
ustawê. Proszê odpowiedzieæ na to pytanie, cho-
cia¿ to nie jest czas na zadawanie pytañ.

(G³os z sali: …przymuszaæ?)
Panie Senatorze, nie przymuszaæ, ale zachê-

caæ, tak. Nasze ustawodawstwo powinno uwzglê-
dniaæ nie 80% kobiet, ale 100% kobiet. Ja bym je-
dnak zachêca³ kobiety do tego, ¿eby chodzi³y do
ginekologa w czasie ci¹¿y, nie przymusza³, ale za-
chêca³. Podczas posiedzenia komisji zosta³ zg³o-
szony bardzo dobry pomys³ dotycz¹cy stosowania
takiej zachêty, jaka jest w innych krajach, boga-
tych krajach, jak chocia¿by Niemcy, gdzie bezpo-
œrednio zachêca siê kobiety do przyjœcia do gine-
kologa w czasie ci¹¿y i dostaj¹ one za to pieni¹dze.
To te¿ jest rozwi¹zanie godne uwagi i w moim od-
czuciu bardzo dobre. Moglibyœmy siê tu przecie¿
œcigaæ, jeœli chodzi o pomys³y. Na przyk³ad ja jes-
tem zdania, ¿e becikowe powinno byæ wy¿sze, po-
winno byæ w granicach 5 tysiêcy, a mo¿e i 10 tysiê-
cy z³, tak aby nasze problemy demograficzne zo-
sta³y rozwi¹zane.

W czasie tej debaty, szczególnie debaty pod-
czas wspólnego posiedzenia obydwu komisji,
wy³oni³ siê obraz naszej s³u¿by zdrowia. O naszej
s³u¿bie zdrowia wiemy tyle, ¿e jest chora, jest z³a,
a poza tym na ¿adne pytanie nie mo¿emy i nie jes-
teœmy w stanie odpowiedzieæ, bo nie wiemy, ile
kobiet chodzi do lekarza, jaki jest trend, czy cho-
dzi ich coraz wiêcej, czy coraz mniej. Nie wiemy
nic. Czy 23 miliony to s¹ dwadzieœcia trzy ty-
si¹ce, czy to jest inna liczba? Nie ma informaty-
zacji. Gdy idê do banku i biorê swoj¹ historiê wy-
datków, to wiem wszystko. Podobnie pañstwo
wiecie wszystko. A jeœli chodzi o s³u¿bê zdrowia,
to nie wiemy nic. Przez trzy lata pani minister
Ewa Kopacz nie zrobi³a nic, ¿eby zinformatyzo-
waæ s³u¿bê zdrowia, a to jest podstawa tego, ¿e-
byœmy wiedzieli, co siê tam dzieje, i ¿ebyœmy mie-
li mo¿liwoœæ odpowiedzieæ na pytanie, w jaki spo-
sób j¹ reformowaæ. To kilka takich refleksji.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê pana senatora Norberta Krajczego, se-
natora doktora.

Senator Norbert Krajczy:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja myœlê, ¿e – bardzo przepraszam, ¿e tak za-

cznê – mówi¹c jêzykiem m³odzie¿owym, jedziemy
po bandzie. Wszyscy wiemy, ¿e ta ustawa powin-
na byæ przeg³osowana, a nie bardzo chcemy zna-
leŸæ winnego tego, co teraz siê dzieje. Bo ju¿ chyba
pó³torej godziny „t³uczemy” tê bardzo piln¹ usta-
wê. Otó¿, Wysoka Izbo, jest to kolejna ustawa
przyniesiona, dopchana, która mia³a byæ tylko
przeg³osowana, co pan przewodnicz¹cy komisji
powiedzia³ przede mn¹ z tej mównicy. Ja bardzo
przepraszam, ale czasami trzeba policzyæ, mate-
matyka jest prosta, cztery, trzy… Nawet nie wiem,
czy by³o 50% wszystkich cz³onków komisji, ale
ustalono, ¿e tak. To nie dlatego mnie przypad³
w udziale, zreszt¹, ¿e tak powiem, za piêæ dwuna-
sta, bo pan przewodnicz¹cy mówi³, ¿e to nie bê-
dzie pierwszy punkt, a musia³em jeszcze pobiec
do pokoju, ¿eby z³apaæ okulary, aby wiedzieæ, co
czytam… Ale ju¿ mniejsza o to, wrzucam to wszy-
stko w zakres pracy senatora. Nie chodzi o to, ¿e
nie, bo nie, tylko w³aœnie chodzi o to, co powie-
dzia³ pan senator Karczewski: mówimy o reformie
w zakresie ochrony zdrowia, o tym, ¿e podstawo-
wa opieka zdrowotna, która funkcjonuje… Ja nie
bêdê wyg³asza³ tutaj ani peanów, ani czegoœ inne-
go. Po prostu tam, w gminach, nie ma poradni dla
kobiet. Chodzi w³aœnie o grupê tych, powiedzmy,
piêædziesiêciu tysiêcy z czterystu tysiêcy poro-
dów, o których tutaj dzisiaj s³ysza³em – ich jest
chyba trochê wiêcej, Panie Ministrze, ale nie bêdê
polemizowa³, bo nie o to chodzi tutaj – w przypad-
ku których kobieta ma dzisiaj z³¹ dostêpnoœæ…

Ja bardzo przepraszam, skoro ktoœ wczeœniej…
Czy konsultant krajowy siê pod tym podpisa³? On
jest endokrynologiem, to jest sympatyczny pan
profesor z Warszawy. Ale mo¿e na opiece oko³opo-
rodowej nie zna siê od dawna, dawna, bo to ju¿
jest starszy pan. Przepraszam pana profesora, ale
tak mogê powiedzieæ. Dziœ mo¿na stwierdziæ, ¿e
ktoœ niepotrzebnie wpisa³ tê trzykrotnoœæ. To ju¿
by³o podnoszone: czy to jest w ogóle potrzebne,
czy kobieta w ogóle powinna przedstawiaæ jakie-
kolwiek zaœwiadczenie? Otó¿, Drodzy Pañstwo,
myœlê, ¿e niestety œwiadomoœæ jest na bardzo nis-
kim poziomie i to nie tylko jeœli chodzi o opiekê
oko³oporodow¹, ale tak¿e jeœli chodzi o profilakty-
kê chocia¿by raka szyjki macicy, na którego
umieraj¹ m³ode kobiety, czy diagnostykê chorób
sutka, i jeszcze dalej móg³bym mówiæ. My musi-
my, i chyba o to chodzi³o tym, którzy przygotowali
tê ustawê, zachêciæ do korzystania z poradni dla

kobiet. To nie jest tak, ¿e w XXI wieku ka¿da ko-
bieta wie… Zgadzam siê we wszystkim z moim
przedmówc¹, koleg¹ senatorem Cichoniem, co do
tego, ¿e kobieta wie. Wie, ale nie do koñca. Drodzy
Pañstwo, s¹ wielkie tragedie kobiet, które rodzi³y
zdrowe dzieci, a póŸniej z ró¿nych powodów rodz¹,
niestety, dzieci, które maj¹ wady rozwojowe,
o czym dowiaduj¹ siê bardzo póŸno. A dzieje siê
tak tylko dlatego, ¿e na przyk³ad zmieni³y partne-
ra, bo to te¿ mo¿e byæ przyczyn¹.

Drodzy Pañstwo, myœlê, ¿e sam pomys³, ¿eby
w ten sposób zachêcaæ kobiety do korzystania z
opieki medycznej, jest dobry. Ale trzeba zachêciæ –
nie ma tutaj chyba ¿adnego z ministrów zdrowia –
tak¿e w ramach systemu, tym, ¿eby dostêpnoœæ
by³a inna, lepsza dla kobiet w poradniach gineko-
logicznych. A tak, proszê mi wierzyæ, nie jest. Po-
dziêkujmy tu, tak myœlê, nie sobie, ale mediom,
które podnios³y ten temat i to, ¿e kwestia wpisa-
nia trzykrotnoœci, niestety, nie by³a zbyt dobrze
przemyœlana. Teraz oczywiœcie spieramy siê, czy
to ma byæ czternasty, czy to ma byæ szesnasty, czy
w ogóle… Ja rozumiem, ¿e ta matematyka siê
zmieni, bêdzie tak, jak jest, bez poprawek, i to pój-
dzie dalej. Ale jest proœba do pani marsza³ek i do
Wysokiej Izby: czy nad takimi niby prostymi spra-
wami, prostymi ustawami nie powinniœmy deba-
towaæ trochê inaczej? Nie dociskaæ kolanem, bo
tu ju¿ nic siê nie mo¿e zmieniæ, skoro Sejm zakle-
pa³, to co my tam mo¿emy zrobiæ. Nie. Nie ze wszy-
stkim musimy siê zgodziæ, tym bardziej ¿e ta usta-
wa bêdzie obowi¹zywa³a do jakiegoœ czasu. I tu te¿
nie chodzi o to, czy po³o¿na w dziesi¹tym tygo-
dniu… Uwa¿am, ¿e nie, ale, Bo¿e, no… Nie chcê
nic mówiæ, bo od razu zwi¹zek pielêgniarek i po-
³o¿nych bêdzie chcia³ ze mn¹, powiedzmy, pójœæ
na udry, a po co mi to wszystko. Pracowa³em
w tym zawodzie tyle lat i chcê w spokoju dobiec
swoich dni pracy. A wiêc to te¿ nie jest… To jest ja-
kiœ wybieg od tego, ¿eby sytuacjê, która zaistnia-
³a, móc jeszcze naprawiæ. Bo có¿ innego? Mamy
odrzuciæ? I co? Pójœæ przed kamery – jedni bêd¹
mówili, ¿e tak, drudzy bêd¹ mówili, ¿e tak, niektó-
rzy, powiedzmy, zrobi¹ to lepiej, inni gorzej? Nie.
Tu faktycznie chodzi o to, ¿eby to uruchomiæ. Ale
nale¿y siê zastanowiæ, czy pewne niuanse s¹ po-
trzebne, a je¿eli s¹ potrzebne, to czy nie mo¿na ich
zmieniæ. Jeœli tak, to czy ewentualnie w ramach
tego, co bêdzie nowe, poprosiæ nie tylko konsul-
tanta krajowego, ale te¿ trochê inne osoby, które
znaj¹ ¿ycie. Bo czasami ktoœ, kto jest na danym
terenie, u podstaw, wie du¿o wiêcej od m¹drych
g³ów profesorskich. Oczywiœcie nic nie mam do
tych g³ów profesorskich, ale tak to niejednokrot-
nie wygl¹da w praktyce.

Apelujê, a to jest chyba nie tylko mój apel, do
kolegów i z jednej, i z drugiej strony, o to, ¿eby za-
g³osowaæ zgodnie z tym, o czym pañstwo wiecie,
bo to chyba w tym momencie jest najwa¿niejsze,
aby nie blokowaæ pewnych rzeczy. Ale powta-
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rzam, ¿e ¿adna kolejna ustawa, zw³aszcza jedna
z tych pilnych, nie powinna byæ w ten sposób pro-
cedowana. Nie chcia³bym tu robiæ wyk³adów od-
noœnie do tego, w którym tygodniu, co w tygo-
dniu… Nie, to nie jest istotne. Istotne jest to, ¿eby
nasze polskie kobiety, je¿eli jest taka mo¿liwoœæ,
otrzyma³y te pieni¹dze. Tak uwa¿ali koledzy i ko-
le¿anki w Sejmie, i w Senacie chyba te¿ wszyscy
tak bêd¹ uwa¿ali. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora £ukasza Abgarowi-

cza.

Senator £ukasz Abgarowicz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Muszê powiedzieæ, ¿e zgadzam siê z panem se-

natorem Krajczym i jego przedmówcami. W kwe-
stii ochrony zdrowia jest bardzo du¿o do zrobie-
nia, jest wiele zaniedbañ. Bêdziemy to naprawiaæ
przez wiele lat, nie przez jedn¹ kadencjê. Bardzo
chcia³oby siê widzieæ program uzgodniony z opo-
zycj¹, ze wszystkimi si³ami politycznymi, bo spra-
wa jest zbyt wa¿na i nie da siê zrobiæ tak, ¿eby co
kadencjê zmieniaæ politykê dotycz¹c¹ ochrony
zdrowia. To wymaga programu na wiele lat. Wie-
my te¿, jaka jest, ¿e tak powiem, œwiadomoœæ
zdrowotna w spo³eczeñstwie, jaki jest poziom
edukacji zdrowotnej, i wiemy, jak Polacy zanie-
dbuj¹ swoje zdrowie. Profilaktyka jest u nas na
bardzo niskim poziomie. I to jest prawda. Równie¿
opieka nad kobiet¹ w ci¹¿y i matk¹ w po³ogu jest
niewystarczaj¹ca. Nie wynika to tylko z niedostat-
ków ochrony zdrowia, ale równie¿, niestety, z po-
ziomu samoœwiadomoœci kobiet. To jest taka sa-
ma sytuacja, jak w przypadku niedoskona³ych
akcji dotycz¹cych na przyk³ad badañ cytologicz-
nych czy badañ mammograficznych piersi, prze-
prowadzanych po to, ¿eby wczeœniej wykryæ no-
wotwór. Niestety, nawet je¿eli siê to wdra¿a, to nie
jest to w pe³ni wykorzystane ze wzglêdu na poziom
œwiadomoœci. Ale chcê powiedzieæ, ¿e celem usta-
wy, któr¹ w tej chwili nowelizujemy, nad któr¹ de-
batujemy, nie by³a poprawa zdrowia czy poprawa
œwiadomoœci, choæ chcia³o siê jej u¿yæ równie¿ po
to, ¿eby w pewien sposób zmobilizowaæ kobiety do
dba³oœci o w³asn¹ ci¹¿ê. Celem ustawy, ze wzglê-
du na trudn¹ sytuacjê demograficzn¹, by³a tak
naprawdê pomoc socjalna, wsparcie matek i ro-
dzin, kobiet rodz¹cych dzieci. Dzisiaj mamy taki
stan, ¿e w ci¹gu dwóch ostatnich miesiêcy ubieg-
³ego roku nie wydano 23 milionów z³, co siê prze-
k³ada na oko³o dwadzieœcia trzy tysi¹ce kobiet,
czyli niemal 1/3 tych, które w tym czasie urodzi³y.

Ustawa jest pilna, gdy¿ chodzi o to, ¿eby jednak
daæ pieni¹dze tym matkom. Nowelizacja zmierza
równie¿ do tego, ¿eby nie zak³óciæ tego dzia³ania
socjalnego, tego prodemograficznego dzia³ania
socjalnego pañstwa, ¿eby móc to dawaæ, a jedno-
czeœnie wymusiæ przygotowanie i zmiany œwiado-
moœciowe, bo jednak raz trzeba pójœæ do lekarza,
bo zawieszamy te trzykrotne odwiedziny, przepisy
dotychczasowe tylko na dwa lata. Trzeba wp³yn¹æ
na œwiadomoœæ kobiet i popracowaæ nad tym, ¿e-
by chcia³y z tego korzystaæ, a jeœli s¹ takie potrze-
by, to mo¿na równie¿ przez ten czas poprawiæ sieæ
placówek zajmuj¹cych siê kobietami w ci¹¿y.

Maj¹c na uwadze to, ¿e potrzeby s¹ w³aœnie ta-
kie, socjalne, a poœpiech jest potrzebny ze wzglê-
du na tê 1/3 kobiet, które urodzi³y dzieci i nie do-
sta³y pomocy, apelujê do wszystkich, ¿ebyœmy tê
ustawê przyjêli, jeœli potrzeba, to z poprawkami,
ale ¿ebyœmy j¹ przyjêli, dlatego ¿e naprawdê trze-
ba j¹ przyj¹æ.

A jeœli chodzi o ochronê zdrowia, to nie wiem,
czy nie Senat jest takim miejscem, w którym mog-
libyœmy zacz¹æ robiæ konferencje i debatowaæ po-
nad podzia³ami nad programem wieloletnim. Bo
do zrobienia jest bardzo wiele. O tym, ¿e brakuje
informacji, wszyscy wiemy, i to nie tylko, je¿eli
idzie o kobiety w po³ogu, ale równie¿ jeœli chodzi
o w³aœciwie wszystkie procedury. Bo to, co siê
dzieje w us³ugach op³acanych prywatnie, a tego
jest ju¿ ogromna liczba, jest kompletnie poza po-
lem obserwacji pañstwa. I skutecznoœæ leków,
i sama jakoœæ procedur, i jakoœæ tych us³ug – to
wszystko jest kompletnie poza polem obserwacji
pañstwa. To jest jeden z takich problemów, któ-
rych nie dostrzegamy, a jest on nies³ychanie wa¿-
ny, dlatego ¿e pañstwo nie mo¿e nawet sprawo-
waæ funkcji regulatora w tym obszarze, gdy ma
tak ogromn¹ niewiedzê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Poproszê pana senatora Tadeusza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Otó¿ z³o¿ona przeze mnie, wspólnie z senato-

rem Cichoniem, poprawka zmierza do tego, aby
jedynym kryterium wyp³aty tak zwanego beciko-
wego by³o w³aœnie urodzenie ¿ywego dziecka. Ta
poprawka dodatkowo zmierza do tego, aby te ko-
biety, które nie dosta³y becikowego, którym nie
zosta³o ono wyp³acone w ubieg³ym roku, otrzyma-
³y to becikowe bez wzglêdu na jakiekolwiek inne
warunki.

I, Panie Senatorze Augustyn, ta poprawka
zmierza naprawdê w dobrym kierunku, trzeba siê
nad ni¹ pochyliæ, jeszcze raz j¹ przemyœleæ na po-
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siedzeniu komisji i spowodowaæ, ¿eby w tym kie-
runku to zmierza³o.

Panie Ministrze, nie odpowiedzia³ pan na moje
pytanie, sprytnie uchylaj¹c siê, wymijaj¹co mó-
wi¹c, ¿e dobrze jest odwróciæ to pytanie i zapytaæ,
ile kobiet dostanie becikowe. Ale powiedziano z tej
mównicy, ¿e oko³o 8–10% kobiet i tak nie spe³ni
tych wymogów. Nasza poprawka jednak zmierza
do tego, aby wszystkie kobiety otrzyma³y beciko-
we. Bo zadaniem rz¹du nie jest karanie kobiet,
czy te¿ zmuszanie ich do pójœcia do lekarza, ale je-
go zadaniem jest zajêcie siê w przysz³oœci jakimœ
programem maj¹cym wprowadziæ system profi-
laktyki, jak te¿ i system zachêt dla kobiet, matek
do pójœcia do lekarza i do przeprowadzenia ba-
dañ. Taki system mo¿na opracowaæ chocia¿by na
wzór Niemiec. I to bêdzie z korzyœci¹ dla sytuacji
demograficznej naszego pañstwa i z korzyœci¹ dla
ca³ego narodu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I zapraszam senatora Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Podczas obrad komisji zg³oszono te¿ poprawki,

które nie budzi³y kontrowersji, ale okazuje siê, ¿e
na skutek przeg³osowanego póŸniej wniosku
o odrzucenie ustawy w ca³oœci, przesta³y one ist-
nieæ. Wchodzê wiêc na mównicê po to, ¿eby te po-
prawki legislacyjne, s³uszne, poparte zgodnie… to
znaczy mo¿e nie zgodnie, ale poparte przez sena-
torów, mia³y byt prawny.

Cieszê siê z tych g³osów lekarzy, którzy zauwa-
¿aj¹ potrzebê motywowania kobiet do robienia ba-
dañ. Gdyby chodzi³o o margines, o niewielk¹ liczbê
kobiet, mo¿e chêtniej przyzna³bym racjê tym, któ-
rzy mówi¹, ¿eby zostawiæ ten wybór kobietom. Ale
skoro chodzi o tak du¿y odsetek, to znaczy, ¿e ma-
my do czynienia z problemem. Skoro nas nie staæ
na wiele rzeczy w s³u¿bie zdrowia, nie staæ nas na
byæ mo¿e s³uszny dodatek motywuj¹cy, to wyko-
rzystajmy to œwiadczenie jako motywacjê do prze-
prowadzania tych badañ, póki nie znajdziemy in-
nych instrumentów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze udzielê g³osu sobie.

Senator Krystyna Bochenek:
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Bardzo dziêkujê za te mêskie mocne g³osy, któ-

re tutaj siê pojawi³y, poniewa¿ muszê powiedzieæ,

¿e cieszê siê, ¿e panowie pochylaj¹ siê nad spraw¹
dotycz¹c¹ kobiet.

Chcia³abym jednak przedstawiæ kilka refleksji,
odnieœæ siê do zdania wypowiedzianego przez pa-
na senatora Cichonia. Powiedzia³ pan senator, ¿e
œwiadomoœæ powinna byæ u kobiet, ¿e kobiety
wiedz¹, kiedy siê Ÿle czuj¹ itd., itd. Pañstwo Sena-
torowie, przypomnijmy, ¿e niewiele ponad dwa-
dzieœcia lat temu w Polsce w ogóle nie mówi³o siê
o takich rzeczach jak profilaktyka, jak edukacja
zdrowotna, a alkohol i papierosy jako produkty
pierwszej potrzeby by³y na kartki i to by³ taki czas,
kiedy nam to dawano jako bonus, jako coœ dobre-
go. Niestety, te zaniedbania s¹ olbrzymie i wszel-
kie metody, które maj¹ prowadziæ do uzmys³owie-
nia ludziom koniecznoœci badañ, koniecznoœci
edukacji, profilaktyki zdrowotnej, s¹ znakomite.
I bardzo siê cieszê, ¿e wszyscy, jak tu jesteœmy…
Bo z wypowiedzi wszystkich panów wnioskujê, ¿e
jesteœmy za tym, ¿eby motywowaæ. Teraz mówimy
tylko o sposobie tego motywowania do, w tym wy-
padku, wykonywania badañ przez m³ode matki.

Wierzê g³êboko, ¿e podobnie jak spory efekt,
choæ oczywiœcie nie doskona³y, jak powiedzia³
pan senator Abgarowicz, odnios³y tak znane sze-
roko akcje profilaktyczne… Odnoszê siê jedynie
do tych, które wspieraj¹ edukacjê zdrowotn¹ ko-
biet, jak akcji dotycz¹cej badañ profilaktycznych
zwi¹zanych z rakiem szyjki macicy, jak s³ynnej
„Ró¿owej wst¹¿ki”, akcji, która skierowana by³a
do kobiet i mówi³a o tym, aby wykonywaæ, nawet
samodzielnie, badania mammograficzne, jak zna-
nej akcji „Rodziæ po ludzku”. Bez wzglêdu na to,
jaki one efekt przynios³y, i to, ¿e ten efekt na pew-
no nie jest doskona³y, bo nikt z nas nie przypusz-
cza, ¿e nawet kilkumiesiêczne czy kilkuletnie
uœwiadamianie nagle spowoduje eldorado i gre-
mialne zainteresowanie swoim zdrowiem… Wy-
daje mi siê, ¿e podobnie jak tamte akcje dzisiejsza
dyskusja rzuci³a snop œwiat³a na ten problem i ja
siê z tego cieszê, mimo ¿e ró¿nice zdañ s¹ du¿e.
Popieram w ca³ej rozci¹g³oœci zdanie pana senato-
ra Krajczego, ¿e mo¿emy tutaj dyskutowaæ,
i s¹dzê, ¿e komisja to zrobi, czy to ma byæ dziesiêæ
tygodni, dwanaœcie, czy czternaœcie – pañstwo le-
karze, których szczêœliwie mamy tu kilkoro, zna-
komicie znaj¹ te problemy i mog¹ jeszcze podpo-
wiedzieæ jakieœ rozwi¹zanie legislacyjne, które to
uszczegó³owi – ale wa¿na jest intencja i wa¿ne jest
to, ¿e wszyscy razem, jak tu jesteœmy, chcemy, ¿e-
by te kobiety po prostu zwróci³y wiêksz¹ uwagê na
stan b³ogos³awiony. I wierzê g³êboko, ¿e minister-
stwo podejmie próbê przeprowadzenia szerokiej
akcji promocyjnej. Nawet mam jej tytu³, prosty,
który mogê podpowiedzieæ: „Bêdê mam¹”.

Wydaje mi siê, ¿e trzeba by rzeczywiœcie prze-
myœleæ – i wiem, ¿e jest to te¿ pañstwa intencj¹
i pañstwa trosk¹ – w jaki sposób dotrzeæ do tych
kobiet, które spodziewaj¹ siê dziecka i sprawiæ,
¿eby regularnie siê bada³y. Bo jak dot¹d wci¹¿ s¹
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olbrzymie zaniedbania. I powiem szczerze, Sym-
patyczna Kole¿anko Pani Senator Arciszewska-
-Mielewczyk, ja siê dziwi³am, ¿e pani senator bi³a
brawo, kiedy pan senator mówi³, ¿e kobiety s¹ uœ-
wiadomione, ¿e powinny same wiedzieæ, ¿e s¹
m¹dre. Oczywiœcie, ¿e s¹, ale nie zawsze posiada-
j¹ tê wiedzê, nie zawsze, mieszkaj¹c na obrze¿ach,
s¹ œwiadome, ¿e nale¿y kontrolowaæ ci¹¿ê i mo¿na
zapobiec wielu chorobom i wielu komplikacjom.
Tak ¿e myœlê, ¿e mo¿e to by³ taki troszeczkê nie-
przemyœlany odruch. Myœlê bowiem, ¿e kobieta
dobrze wie, jak wa¿na jest troska o w³asne zdro-
wie i zdrowie dziecka, które siê jeszcze nie naro-
dzi³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani Senator, proszê uprzejmie. Przepraszam,

troszkê siê zagapi³am.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
WypowiedŸ naszego kolegi senatora by³a znacz-

nie d³u¿sza i intencje, które mi pani przypisuje, wy-
nikaj¹ z tego, ¿e nie w tym momencie, co trzeba,
spojrza³a pani na mnie albo reakcja by³a ju¿ po na-
stêpnych s³owach pana senatora. Nie chodzi o to,
¿eby stwierdziæ, ¿e kobiety s¹ uœwiadomione. My
wiemy, jesteœmy tego œwiadome jako matki, ¿e nie
wszystkie kobiety id¹ w odpowiednim czasie do le-
karza i ¿e rzeczywiœcie profilaktyka i zachêcanie ko-
biet do badañ s¹ bardzo potrzebne. Ale ja nie bi³am
brawa, mówi¹c, ¿e jesteœmy wszystkie uœwiado-
mione, w zwi¹zku z tym nie ma dyskusji. Ja tylko
twierdzê, ¿e nie mo¿na byæ hipokryt¹ i nie mo¿na
kobiety tym szanta¿owaæ. Nie mo¿na tylko dlatego,
¿e mamy œwiadomoœæ braków finansowych w s³u¿-
bie zdrowia, wymuszaæ na kobiecie zaœwiadczenia
i traktowaæ jej przedmiotowo, a nie podmiotowo,
tak jak mówi³ pan senator Cichoñ. Ja uwa¿am, ¿e
kwestia promocji, profilaktyki, zachêcania a kwe-
stia wystawiania zaœwiadczeñ i zmuszania kobiet
tylko dlatego, ¿e patrzymy na to poprzez kalkulacjê
bud¿etow¹, jestpoprostubardzonienamiejscu, je-
¿eli chodzi o Ministerstwo Zdrowia.

Powiedzmy sobie uczciwie, tu ju¿ to by³o powie-
dziane: nie ³¹czmy tych dwóch kwestii – profilakty-
ki i wydawania pieniêdzy na to, ¿eby zachêcaæ ko-
biety, uœwiadamiaæ m³ode matki, bo my te¿ to robi-
my jako kobiety, które maj¹ dzieci, my ju¿ uczymy
swoje córki, ale te¿ mamy wp³yw na opiniê publicz-
n¹… Nie ³¹czmy tego z zaœwiadczeniem, które trak-
tuje kobietê przedmiotowo, tak jak mówi³ mój kole-
ga Cichoñ. Ja siê akurat z wypowiedzi¹ kolegi Ci-
chonia zgadzam, poniewa¿ uwa¿am, ¿e wszystkie

kobiety, które zasz³y w ci¹¿ê, powinny takie œwiad-
czenia otrzymywaæ, a o pewnym marginesie ko-
biet, które nie id¹ do lekarza, o patologii mo¿emy
dyskutowaæ. Ale maj¹c œwiadomoœæ tego w³aœnie
marginesu, nie róbmy z tego stuprocentowego pra-
wa i nie wmawiajmy osobom, ¿e to jest s³uszny
sposób myœlenia. Nie chcê, ¿eby kobiety by³y szan-
ta¿owane pójœciem do lekarza tylko dlatego, ¿e mi-
nister zdrowia myœli o pustkach w swoim bud¿ecie
i o tym g³oœno nie mówi. Tak ¿e odró¿nijmy profi-
laktykê, wyjœcie naprzeciw kobietom, od tego, ¿e
dotycz¹ca zaœwiadczenia poprawka, któr¹ pano-
wie senatorowie z³o¿yli, jest godna poparcia.

Bardzo mi przykro, Pani Marsza³ek, ¿e w ten
sposób zinterpretowa³a pani moj¹ reakcjê. Wyda-
je mi siê, ¿e ta – nie wiem – uwaga czy zaczepka by-
³a nie na miejscu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo. Cieszê siê, ¿e pani to wyjaœni-

³a, bo ja zrozumia³am to inaczej. Ka¿da z nas zo-
stanie przy swoim zdaniu.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce jeszcze za-
braæ g³os?

Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym z³o¿yli panowie senatorowie: Piotr Kaleta,
Tadeusz Gruszka, Norbert Krajczy, Zbigniew Ci-
choñ i Mieczys³aw Augustyn.

W zwi¹zku z tym Komisja Zdrowia oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej powinny ustosun-
kowaæ siê do przedstawionych wniosków i przygo-
towaæ wspólne sprawozdanie.

Czypanministerchcia³by jeszczezabraæg³os?Nie.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê bardzo pañstwu senatorom i panom
ministrom.

Przechodzimy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamia-
niu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Euro-
pejskiej przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 772,
a sprawozdanie komisji w druku nr 772A.

Widzê, ¿e ju¿ zbli¿a siê do nas pan senator Hen-
ryk Górski, który przedstawi sprawozdanie Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proszê bardzo.

Senator Henryk Górski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panowie Mini-

strowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca

50. posiedzenie Senatu w dniu 10 marca 2010 r.
24 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii…

(senator K. Bochenek)



2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uru-
chamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowa-
nie wspólnej polityki rolnej.

Ustawa zmienia ustawê z dnia 22 wrzeœnia
2006 r. Jest to projekt rz¹dowy.

Mo¿e kilka zdañ na temat celu i przedmiotu
ustawy. Otó¿ jej celem jest wprowadzenie do usta-
wy z dnia 22 wrzeœnia 2006 r. o uruchamianiu
œrodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej prze-
znaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej przepisów, które umo¿liwi¹ zaliczkowanie
wyp³at œrodków na realizacjê dzia³añ wspó³finan-
sowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Zaliczka taka zosta³a przewidziana
w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporz¹dzenia Komisji
(WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia – tytu³u ju¿
nie bêdê cytowa³. W dodawanym art. 10i ust. 1
wskazano dzia³ania, w ramach których benefi-
cjenci bêd¹ mogli otrzymaæ zaliczkê. Bêdzie to
mo¿liwe miêdzy innymi w ramach dzia³añ: mo-
dernizacja gospodarstw rolnych, ró¿nicowanie
w kierunku dzia³alnoœci nierolniczej, tworzenie
i rozwój mikroprzedsiêbiorstw, wdra¿anie projek-
tów wspó³pracy, funkcjonowanie lokalnej grupy
dzia³ania, nabywanie umiejêtnoœci i aktywizacja.
Zaliczka bêdzie wyp³acana, je¿eli beneficjent wy-
st¹pi z wnioskiem o jej wyp³atê, sk³adaj¹c wnio-
sek o przyznanie pomocy, o którym mowa w prze-
pisach ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich. Oczywiœcie prze-
pisy mówi¹ tak¿e o mo¿liwoœci utraty tej zaliczki,
kiedy takowa zostanie wydatkowana niezgodnie
z przepisami.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wnios³a
¿adnych poprawek i proponuje Wysokiej Izbie
przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na senatora sprawozdawcy?
Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji

by³ mo¿e poruszany temat ewentualnej oceny
funkcjonowania tego funduszu? Dlatego ¿e s¹ pe-
wnego rodzaju wnioski, które, wydaje siê… Zre-
szt¹ mo¿e bêdê mia³ okazjê zadaæ ministrowi ju¿
konkretne pytanie. Ale czy temat analizy PROW
by³ poruszany? Dziêkujê.

Senator Henryk Górski:

W takim szerokim ujêciu nie by³ poruszany, ra-
czej by³ poruszany w takim zakresie, jaki przed-
stawi³em w sprawozdaniu komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze

pytanie, Panie i Panowie Senatorowie? Nie ma py-
tañ.

W takim razie dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e projekt ustawy zosta³ wniesiony

przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi.

Jest z nami pan minister Artur £awniczak,
podsekretarz stanu.

Dzieñ dobry, Panie Ministrze.
Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie

rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artur £awniczak: Pani Marsza³ek,
na tym etapie dziêkujê.)

To ja dziêkujê.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania? S¹ py-

tania.
Proszê bardzo, Panie Ministrze, mamy pytania

do pana ministra.
Bardzo proszê, jako pierwszy pan senator Sta-

nis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, oœ priorytetowa 2, dzia³anie

2.2. Niektóre œrodki z w³aœciw¹ pozytywn¹ kwali-
fikacj¹ przekroczy³y znacznie mo¿liwoœci fundu-
szu, który jest w ró¿nym stopniu rozdysponowa-
ny, a œrodki na dzia³anie 2.1 oraz 2.3 i 2.4 s¹ zde-
cydowanie niewykorzystane. Przy okazji wizyty
pana ministra chcia³bym siê dowiedzieæ, czy to
bêdzie analizowane, i czy œrodki na dzia³anie 2.2
bêd¹ zwiêkszone? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Mo¿e teraz nastêpne pytanie zada pan senator

Bronis³aw Korfanty, potem pan senator Przemys-
³aw B³aszczyk. I to bêdzie pierwsza tura pytañ.

Proszê uprzejmie.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam do pana jedno pytanie.

Mam przed sob¹ opiniê naszego Biura Legislacyj-
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nego, sprawa dotyczy kadencyjnoœci powo³ywa-
nia cz³onków rady. Otó¿ pisze siê tu, ¿e kadencja
Rady do spraw Laboratoriów trwa…

(G³osy z sali: To nie ten punkt porz¹dku, to na-
stêpny!)

Och, to ja rezygnujê z pytania, myœla³em, ¿e
rozpatrujemy ju¿ ustawê weterynaryjn¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam, proszê mówiæ do mikrofonu. Wy-

cofuje pan pytanie, Panie Senatorze?
(Senator Bronis³aw Korfanty: Tak, wycofujê py-

tanie.)
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Przemys³aw B³aszczyk:

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, jakie bêd¹ ko-

szty, czy one by³y ustalane, czy by³y na ten temat
jakieœ rozmowy, porêczeñ bankowych w odniesie-
niu do tych zaliczek. Czy ministerstwo rozmawia-
³o z bankami, ¿eby te koszty referencyjne by³y tro-
szeczkê ni¿sze?

Kolejne moje pytanie dotyczy realizacji wnios-
ków. Jak wiemy, w wypadku wniosków z³o¿o-
nych na wiosnê w roku 2009 umowy do tej pory
nie s¹ podpisane. Czy ministerstwo czeka akurat
na te zmiany i dlaczego tak d³ugo trwa podpisy-
wanie umów w ramach PROW z 2009 r.? Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Trzecie pytanie, poniewa¿ pan senator Korfan-

ty zrezygnowa³, wycofa³ pytanie, zada pan senator
Przemys³aw B³aszczyk.

Proszê bardzo.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Chróœcikowski.)
Przepraszam, oczywiœcie pan senator Chróœci-

kowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, kolega zada³ pytanie, dlaczego

œrodki s¹ wolniej wydawane lub nadmiernie ob-
ci¹¿one w niektórych regionach. Ja chcia³bym za-
pytaæ, sam dzisiaj dosta³em takie pytanie, kiedy
w³aœciwie zostanie uruchomione nastêpne dzia-
³anie „Renty strukturalne”. Co prawda bez prze-
rwy siê s³yszy opinie, ¿e to Komisja Europejska
nie pozwala, ale w ubieg³ym roku renty struktu-
ralne w ogóle nie zosta³y uruchomione, a teraz

s³yszê, ¿e za pó³ roku, mo¿e od czerwca. Jaki na-
prawdê jest ten termin, ¿eby mo¿na by³o powie-
dzieæ rolnikom, kiedy mog¹ liczyæ na uruchomie-
nie dzia³ania „Renty strukturalne”?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie i Panowie Senatorowie, najpierw odpo-

wiem na czêœæ pañstwa pytañ, na te, które s¹ bar-
dzo podobne. Generalnie rzecz bior¹c, w tym roku
bêdzie przeprowadzona œredniookresowa ocena
ca³ego PROW, jest to obowi¹zek ka¿dego kraju,
który wdra¿a Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, i niezale¿ni eksperci, audytorzy, bêd¹ pre-
cyzyjnie oceniali, jak w poszczególnych osiach s¹
te œrodki wykorzystywane.

Chcia³bym uprzejmie poinformowaæ Wysok¹
Izbê, pañstwa senatorów, ¿e zakontraktowane
œrodki stanowi¹ ponad 60% ca³ej alokacji do koñ-
ca 2013 r. Zakontraktowane, to znaczy takie, na
które podpisane s¹ umowy. Wiêkszoœæ stanowi¹
projekty, które czêsto trwaj¹ rok, a w wypadku in-
westycji budowlanych nawet do dwóch lat. Zgod-
nie z regu³¹ n+2 ka¿da osoba mo¿e to wykorzystaæ
i trzeba siê spodziewaæ, ¿e w wielu wypadkach
wniosek o p³atnoœæ koñcow¹ bêdzie sk³adany na-
wet po dwóch latach od daty podpisania umowy.
Uznajemy, i to jest logiczne, za zakontraktowane
i dobrze wykorzystane te œrodki, na które umowy
ju¿ s¹ podpisane i mo¿na zaci¹gaæ wszystkie zo-
bowi¹zania.

Jeœli chodzi o ten projekt, o zaliczki, to urucha-
miane w tym roku bêd¹ stanowi³y 50% kosztów
kwalifikowanych inwestycji. Mówi¹c prostym jê-
zykiem, jak ktoœ sk³ada wniosek o równowartoœci
100 tysiêcy z³ netto, z czego po³owa stanowi wk³ad
w³asny, to mo¿e otrzymaæ 25 tysiêcy z³ zaliczki.
Koszty zabezpieczenia, koszty gwarancji, powin-
ny siê kszta³towaæ maksymalnie do 2%, a koszt
porêczenia zabezpieczenia w przedziale 1–2%.
Odbyliœmy kilka rozmów z grupami, zrzeszeniami
banków, w tym spó³dzielczych, i myœlê, ¿e ta ofer-
ta bêdzie dostêpna, ¿e nie bêdzie to a¿ tak wysoki
koszt. Du¿ym plusem jest to, ¿e procedura jest
naprawdê bardzo prosta, ¿e wnioskodawca mo¿e
w krótkim terminie otrzymaæ takie zabezpiecze-
nie. Niektóre banki próbowa³y oczywiœcie wyko-
rzystaæ fakt, ¿e taki mechanizm jest wprowadza-
ny, ale maksymalnie to bêdzie poziom 2%.

Jeœli chodzi o wykorzystanie œrodków w po-
szczególnych osiach, to z przyjemnoœci¹ przed-
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stawiê konkretn¹ tabelê – przygotowaliœmy j¹ dla
sejmowej komisji, myœlê, ¿e dla senackiej komisji
przeka¿ê j¹ na rêce pana przewodnicz¹cego – jak
to wygl¹da w poszczególnych dzia³aniach z rozpi-
saniem, ile umów, ile jest zakontraktowane. U³at-
wi to pañstwu ocenê. Do dziœ jest wyp³acone, wy-
p³acone realnie na konta rolników, przedsiêbior-
ców, samorz¹dów, 18,7% œrodków z ca³ej aloka-
cji, to jest, myœlê, bardzo przyzwoity efekt, i co-
dziennie przybywa kilkadziesi¹t, kilkaset milio-
nów z³otych, szczególnie jeœli chodzi o projekty in-
westycyjne.

Wczoraj kierownictwo przyjê³o harmonogram
wdra¿ania wszystkich dzia³añ w ramach PROW
w tym roku. Rozpoczynamy od us³ug doradczych,
wi¹¿e siê to z kampani¹ o p³atnoœci bezpoœrednie.
Ró¿nicowanie wraz z tworzeniem i rozwojem mi-
kroprzedsiêbiorstw startuje najpóŸniej do koñca
kwietnia, renty strukturalne wraz z u³atwianiem
startu m³odym rolnikom na nowych zasadach –
tutaj nie ma znaczenia kolejnoœæ sk³adania
wniosków, wszystkie projekty zostan¹ zebrane
i ocenione wedle kryteriów selekcji, przy czym
priorytet dajemy tym, którzy przekazuj¹ gospo-
darstwo nastêpcy, m³odemu rolnikowi, lub na po-
wiêkszenie gospodarstwa rolnego – w III kwartale,
najpóŸniej do koñca III kwarta³u tego roku. Dziê-
kujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Stanis³aw Jurce-
wicz, potem pan senator Wojciechowski.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, skoro bêdzie audyt, to

chcia³bym wiedzieæ, na jakim szczeblu on bêdzie
zakoñczony. Wiemy przecie¿, ¿e w odniesieniu do
niektórych p³atnoœci na przyk³ad to ARiMR jest
poœrednikiem, a region wdra¿a, je¿eli chodzi
o PROW. Czy tak?

Czy przewiduje pan przesuniêcie œrodków, mó-
wiê o osi priorytetowej 2, w ramach osi na po-
szczególne dzia³ania? Czy z pozycji Ministerstwa
Rolnictwa ju¿ widaæ, ¿e nale¿a³oby przesuwaæ
œrodki na niektóre dzia³ania, bo chyba notyfikacji
tutaj nie trzeba, a zw³aszcza na dzia³anie 2.2, czyli
na rybo³ówstwo? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pan senator Grzegorz Wojcie-

chowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze,
ja chcia³bym wróciæ do posiedzenia komisji. Pan
minister podawa³ tam kwoty, które obci¹¿¹, ¿e tak
powiem, bud¿et pañstwa. PóŸniej powiedzia³ pan,
Panie Ministrze , ¿e tak naprawdê te kwoty nie ob-
ci¹¿¹ bud¿etu pañstwa, co jest oczywiœcie logicz-
ne. Mnie natomiast ciekawi inna rzecz. Czy kwo-
ty, które pan minister poda³ jako obci¹¿enie bu-
d¿etu w tym roku i w przysz³ym zostan¹ zaliczone
jako wydatki rz¹du na rzecz rolnictwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Przemys³aw B³aszczyk, a potem

w nastêpnej turze poproszê pana senatora.
Proszê.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, nie odpowiedzia³ pan minister

na moje pytanie, kiedy bêdzie zakoñczone rozpa-
trywanie wniosków sk³adanych wiosn¹ 2009 r.
i kiedy bêd¹ popisane umowy. Mija ju¿ rok, a rol-
nicy jeszcze nie podpisali umów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie pana ministra o udzielenie

odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie,

co do umów, o których myœli pan senator – bo
prawdopodobnie chodzi o modernizacjê gospo-
darstw rolnych, równie¿ o mikroprzedsiêbiorstwa
i ró¿nicowanie dzia³alnoœci na obszarach wiej-
skich – to ko³o 89% umów jest podpisanych i goto-
wych do realizacji przez beneficjentów. Myœli te¿
pan pewnie o województwie ³ódzkim, które fakty-
cznie jest na ostatnim miejscu, jeœli chodzi o licz-
bê podpisywanych umów… Niestety, potwier-
dzam to, ale liczymy, ¿e do koñca marca bêd¹ pod-
pisane wszystkie umowy, oprócz tych, w których
przypadku mia³y miejsce jakieœ zmiany, z przy-
czyn losowych czy nawet na wniosek samych rol-
ników, bo na przyk³ad by³y przesuniêcia w³asno-
œci ziemi czy inne takie sprawy. To tak wygl¹da,
jeœli chodzi o modernizacjê. Co do ró¿nicowania
dzia³alnoœci, to liczymy, ¿e maksymalnie do koñ-
ca kwietnia to bêdzie zrobione i wszyscy ci, którzy
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otrzymali decyzjê, podpisali umowê, bêd¹ mogli
wystêpowaæ z wnioskami o zaliczki, a tak¿e ci,
którzy nie podpisali jeszcze umów, bo po decyzji
maj¹ oni trzydzieœci dni na z³o¿enie wniosku i ró-
wnie¿ bêd¹ mogli z tych zaliczek skorzystaæ. Li-
czymy, ¿e to przyspieszy znacz¹co wykorzystanie
œrodków europejskich.

Odpowiadam na pytanie pana senatora doty-
cz¹ce drugiej osi, ryb. Otó¿ niestety, wewn¹trz osi
ka¿da zmiana PROW musi byæ, ¿e tak powiem, za-
wieszona w systemie Komisji Europejskiej, a wiêc
wymaga to… Mo¿e jest to notyfikacja techniczna,
ale ona równie¿ wymaga zawieszenia w systemie,
a procedura trwa do czterech miesiêcy – niestety,
tak to jest – w ramach dzia³ania. Nie trzeba wtedy
zgody, ale procedura musi byæ przeprowadzona.
I powiem w ten sposób: ta analiza jest po to, ¿eby
na jej bazie podj¹æ decyzjê, czy warto dokonaæ
przesuniêcia na to dzia³anie, czy nie. Jest wiêc ta-
ka mo¿liwoœæ… Ale jeœli chodzi o szczegó³y, to
przyznajê siê, ¿e na projektach rybackich siê nie
znam i nie chcia³bym tutaj zbyt precyzyjnie odpo-
wiadaæ, wola³bym zasiêgn¹æ opinii merytoryczne-
go departamentu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Chróœcikowski.
Czy ktoœ jeszcze? Na razie nie.
Proszê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, powiedzia³ pan, ¿e bêdzie uru-

chomiony program rent strukturalnych, bêdzie to
III kwarta³, ale równie¿ powiedzia³ pan, ¿e bêd¹ ta-
kie a takie dzia³ania… Czy rozporz¹dzenie doty-
cz¹ce rent strukturalnych w odniesieniu do m³o-
dych rolników zosta³o ju¿ og³oszone? Jeœli tak, to
chcia³bym to wiedzieæ, a jeœli jeszcze nie, to kiedy
bêdzie to rozporz¹dzenie, tak ¿eby mo¿na by³o
wiedzieæ, jaki jest stan faktyczny. Bo pan mówi³
o zasadach, co do których chyba pan chce, ¿eby
by³y wprowadzone, a nie o tych, które s¹ wprowa-
dzone – takich jeszcze nigdzie nie zauwa¿y³em.
Przypomnê te¿, ¿e zwi¹zki zawodowe, a przynaj-
mniej mój zwi¹zek, rolnicza „Solidarnoœæ”, wyra-
zi³ zdecydowany sprzeciw wobec pozbawienia
szczególnie województw po³udniowych czy
wschodnich, a nawet po³udniowego centrum kra-
ju, rent strukturalnych. Bo skoro wprowadza siê
takie zapisy – do tej pory by³ 1 ha, a s¹ 3 ha; i by³y
3 ha, a jest 6 ha – to znaczy to, ¿e gospodarstwo
niemaj¹ce 6 ha nie ma szansy na uzyskanie renty
strukturalnej. A wiêc je¿eli w rozporz¹dzeniu
znajdzie siê ten zapis, który by³ w propozycjach, to

znaczy, ¿e wszystko idzie w kierunku zaniechania
zmian strukturalnych w województwach z naj-
wiêkszym rozdrobnieniem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie ma wiêcej pytañ?
Proszê, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze,

jeszcze nie otrzyma³em odpowiedzi co do zalicza-
nia tych kosztów, to znaczy czy one bêd¹ zaliczane
przez ministra finansów jako wydatki na rolni-
ctwo. A z drugiej strony… Bo z jednej strony to bê-
dzie wydatek, a z drugiej strony to bêdzie dochód.
Oczywiœcie bilans bêdzie tutaj zerowy, zreszt¹
pan minister to wyjaœnia³ na posiedzeniu komisji
rolnictwa. Niemniej jednak ciekawi mnie ta spra-
wa: czy co do tej kwoty minister finansów bêdzie
siê, ¿e tak powiem, chwali³, ile to pieniêdzy zosta³o
dodatkowo wydanych na rolnictwo? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek, Panie i Panowie Senatorowie.

Wszystkie œrodki, co do których jest wk³ad bud¿e-
towy, musz¹ byæ zaplanowane i ujête w bud¿ecie –
to jest normalna procedura. Wk³ad krajowy jest
niezbêdny, aby je uruchamiaæ, a wiêc one bêd¹…
To siê oczywiœcie zbilansuje, niemniej to jest wy-
kazywane – jest specjalny paragraf, s¹ rubryki do-
tycz¹ce uruchamiania czy prefinansowania…
Szczerze mówi¹c, nie do koñca jestem pewien, ja-
ki precyzyjnie jest w paragrafie zapis, jeœli chodzi
o zaliczkowanie. Myœlê, ¿e to wyjaœniê panu sena-
torowi w odrêbnym piœmie. A wiêc to jest do do-
precyzowania.

A jeœli chodzi o renty strukturalne, to tylko up-
rzejmie przypomnê, ¿e w Planie Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich zatwierdzonym w 2007 r. przewi-
dziano okreœlon¹ iloœæ pieni¹¿ków, renty struktu-
ralne wyp³aca siê przez dziesiêæ lat, bo jest to zo-
bowi¹zanie dziesiêcioletnie, i nie zaplanowano
wystarczaj¹cej iloœci pieni¹¿ków na nowe nabory
w ramach nowej perspektywy. I taka jest tu odpo-
wiedŸ. Komisja Europejska, wyra¿aj¹c zgodê na
dokonanie przesuniêcia z innych dzia³añ na re-
nty, zaleci³a, aby wprowadziæ nowe kryteria pre-
miuj¹ce gospodarstwa, tak aby nie by³o rozdrab-
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niania struktury gospodarstw rolnych – a prze-
cie¿ nam wszystkim chodzi o to, ¿eby tworzyæ no-
we, trwa³e miejsca pracy dla m³odych ludzi – i aby
by³y czytelne kryteria selekcji. Nie zgodzê siê z opi-
ni¹ pana senatora, ¿e te województwa, których do-
tyczy zapis o 1 ha, nie mog¹ skorzystaæ… Owszem,
jest podniesiony próg do 3 ha, a tam, gdzie by³y
3 ha, jest dzisiaj 6 ha, ale przecie¿ chor¹ sytuacj¹
by³o to, ¿e ktoœ, kto mia³ 3 ha, dzieli³ to jeszcze na
trójkê dzieci, a bra³ rentê strukturaln¹… No, jaki to
postêp, jaki to rozwój wsi, jaka to zmiana struktu-
ry? Szkoda by³o tych pieniêdzy. Lepiej koncentro-
waæ siê na tych, którzy autentycznie bêd¹ praco-
wali w gospodarstwie. A wiêc czy wchodzi w grê
m³ody rolnik, czy te¿ powiêkszenie gospodarstwa,
zmiana struktury… No, coœ trzeba wybraæ. Starczy
tych pieni¹¿ków na szeœæ tysiêcy b¹dŸ siedem ty-
siêcy dwieœcie wniosków – w zale¿noœci od tego, ja-
kie to bêd¹ wnioski, kto do tego do³¹czy – ale kraj
musi te pieni¹dze wydawaæ racjonalnie.

Proszê sobie te¿ wyobraziæ, ¿e ja uwa¿am, i¿
b³êdem by³o wprowadzenie du¿ej dysproporcji
miêdzy tymi, którzy otrzymuj¹ z KRUS œwiadcze-
nie bardzo niskie, na poziomie 630–640 netto mie-
siêcznie, i tymi, którzy na podobnym areale praco-
wali, a maj¹ 1 tysi¹c 630. To jest niesprawiedliwe
i uwa¿am, ¿e to jest b³êdnie zaprojektowane. I dla-
tego teraz to œwiadczenie jest obni¿one. Powinno
byæ na takim samym poziomie jak to z KRUS, wte-
dy nie mielibyœmy szeœciu tysiêcy wniosków, ale
piêædziesi¹t tysiêcy osób mog³oby z tego skorzy-
staæ, no i nastêpowa³oby autentyczne powiêksza-
nie gospodarstw rolnych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e jeszcze… Bardzo proszê, pan se-

nator Lucjan Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, nie zgodzê siê ze stwierdze-

niem, ¿e struktura gospodarstw poprawi siê, je¿e-
li za renty strukturalne bêd¹ przekazywane go-
spodarstwa, które maj¹ 3 ha, 6 ha czy wiêcej. Co
to da? Nic to nie da. Jedynie da siê tak¹ szansê, ¿e
te gospodarstwa wejd¹ w obszar rent struktural-
nych. W tym okresie nie jest mo¿liwe, ¿eby gospo-
darstwa siê zwiêksza³y, skoro rolnik zdaje gospo-
darstwo za rentê strukturaln¹. To nie têdy droga.
Tworzy siê za to dysproporcja, bo dzieli siê gospo-
darstwa, dzieli siê rolników na tych, którzy maj¹
renty nabyte, powiedzmy, w 2004 czy 2006 r. –
a to by³y renty nabyte na innych zasadach, to by³y
zupe³nie inne renty – i innych, którym teraz unie-
mo¿liwia siê przekazywanie gospodarstw. Czyli

jest to ró¿nicowanie i dyskryminacja rolników ju¿
na samym starcie. Dlatego uwa¿am, ¿e je¿eli ten
program w ogóle ma wejœæ w ¿ycie – a niejeden rol-
nik chcia³by, ¿eby wszed³ – to powinna byæ lista,
kto pierwszy sk³ada wniosek… Czyli tak jak by³o
niegdyœ: powinna decydowaæ kolejnoœæ sk³adania
wniosków. A wiêc: tyle wystarcza – tyle dajemy.
I nie powinno byæ ró¿nicowania w odniesieniu do
iloœci przekazanych taryf. Je¿eli gospodarstwo
rolne liczy 1 ha, to ju¿ to wystarcza, ¿eby rolnik je
przekaza³. On wiêcej nie ma, ale on wszystko
przekazuje swemu nastêpcy, na przyk³ad s¹sia-
dowi, po prostu temu przejmuj¹cemu, i ju¿ samo
to daje temu nastêpcy szansê zwiêkszenia iloœci
posiadanych hektarów.

I nieprawd¹ jest, ¿e mo¿na by³o dzieliæ 3 ha na
trzech… Pracowa³em w agencji i wiem, ¿e obo-
wi¹zkiem by³o przekazanie ich jednemu nastêp-
cy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze ma pytania?
Pan senator Wojciechowski, pan senator B³a-

szczyk. Pogrupujemy po trzy, bo widzê, ¿e jest
wielu chêtnych do zadania pytañ.

Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytanie natury trochê technicznej, od-

noœnie do przygotowywania tego projektu. Czy zo-
sta³y przeanalizowane wszelkie zagro¿enia, które
mog³y by spowodowaæ utrudnienia tego typu, jak
na przyk³ad znany problem w przypadku progra-
mu dotycz¹cego m³odych rolników? Czy wprowa-
dzono tu jakieœ zmiany? Tu chodzi te¿ o pieni¹dze.
Bojê siê, ¿eby nie by³o problemów wynikaj¹cych
ze zmian jakichœ przepisów poza ministerstwem
rolnictwa. Czy w tym zakresie by³y podejmowane
przez ministerstwo jakieœ dzia³ania, nie wiem, za-
pytania do innych ministerstw, czy coœ siê mo¿e
zmieniæ i spowodowaæ jakieœ zagro¿enia dla reali-
zacji tego programu? Pytam, bo wtedy rolnicy bê-
d¹ musieli to oddaæ z odsetkami i to karnymi.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, nie odpowiedzia³ pan na pyta-

nie kolegi senatora Chróœcikowskiego dotycz¹ce
rent strukturalnych. Ja te¿ niedawno pisa³em w tej
sprawie oœwiadczenie. Kiedy bêdzie gotowe to roz-
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porz¹dzenie i kiedy ten program ruszy? Rolnicy ju¿
troszeczkê trac¹ cierpliwoœæ. Kolega senator Chró-
œcikowski mówi, ¿e pan wskaza³ na III kwarta³. Czy
to prawda, ¿e to bêdzie dopiero III kwarta³? A wy-
bory samorz¹dowe? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Jeœli chodzi o zagro¿enia, to najwiêkszym zagro¿e-
niem w przypadku programu dotycz¹cego m³o-
dych rolników by³o to, ¿e w wiêkszoœci ci m³odzi lu-
dzie sami sk³adali wnioski o p³atnoœci, nie korzy-
stali z us³ug doradczych, nikt im tego nie wyt³uma-
czy³, niestety nie wszystko doczytali w umowie,
któr¹ podpisali, i zobowi¹zali siê do uzupe³nienia
okreœlonych kwalifikacji. Tak to niestety by³o.

A w przypadku rent strukturalnych rozszerza-
my tê paletê o wnioski inwestycyjne i trwale chce-
my zwi¹zaæ gospodarstwa z firm¹ doradcz¹, pañ-
stwowym oœrodkiem b¹dŸ firm¹ prywatn¹ akre-
dytowan¹. Chodzi o to, aby w przypadku gdy jest
m³ody rolnik, który przejmuje gospodarstwo,
a rodzic sk³ada wniosek o rentê strukturaln¹,
ktoœ, kto jest w stanie precyzyjnie, od pocz¹tku do
koñca popilotowaæ taki wniosek, wyjaœni³ wszyst-
kie w¹tpliwoœci.

Przypomnê, ¿e w tym roku zasada jest taka:
najpierw wniosek, a dopiero potem decyzja. Zmie-
niliœmy to, ¿eby nie by³o takich problemów, ¿e
ktoœ przekaza³, a póŸniej nie ma z czego ¿yæ, bo nie
ma gospodarstwa, tytu³u w³asnoœci. Gdy zapa-
dnie decyzja, to na jej podstawie s¹ trzy miesi¹ce
na przeniesienie w³asnoœci, przekazanie tego go-
spodarstwa.

Zgadzam siê z wypowiedziami sygnalizuj¹cy-
mi, ¿e na renty jest zbyt ma³o. Tylko ¿e o to mo¿na
pytaæ tych, którzy planowali œrodki finansowe
w 2007 r. Nie czujê siê dzisiaj odpowiedzialny za
planowanie tych œrodków, przepraszam, ale ktoœ
inny zatwierdza³ Plan Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. NajpóŸniej do koñca III kwarta³u zostanie
uruchomiony nabór. Dzisiaj czy w najbli¿szych
dniach zostanie podany komunikat prasowy do-
tycz¹cy wszystkich dzia³añ, równie¿ rent struktu-
ralnych.

Nie chcemy tworzyæ kolejek, to jest bez sensu,
mo¿e w dawnych czasach by³o to dobre rozwi¹za-
nie, teraz na pewno nie, uw³acza to godnoœci tych,
którzy sk³adaj¹ wnioski. Spokojnie je zbieramy,
mo¿liwa jest równie¿ wysy³ka pocztowa, s¹ pun-

kty, priorytety za przekazanie gospodarstwa na
rzecz m³odego rolnika i powiêkszenie gospodar-
stwa rolnego. Maj¹c z góry okreœlon¹ pulê pieniê-
dzy, chcemy wybraæ te wnioski, które najlepiej bê-
d¹ spe³nia³y cele, czyli przekazanie na rzecz m³o-
dego rolnika i powiêkszenie gospodarstwa. Nie
ma innej metody. Ja wiem, ¿e komuœ mo¿e siê to
nie podobaæ. Nie ma innego rozwi¹zania, a nieste-
ty nie ma innych œrodków na to dzia³anie. Proszê
sobie policzyæ, 1 ha i finansowanie renty struktu-
ralnej przez dziesiêæ lat, ile to jest œrodków z tych
pierwszych naborów w latach 2004–2006. Proszê
policzyæ, ile wtedy kosztuje 1 ha ziemi, i zapytaæ
s¹siadów, którzy maj¹ 630 z³ emerytury czy renty
z KRUS, co o tym myœl¹. To bêdzie najlepsze roz-
poznanie tego problemu. Nie mówi¹c o tym, ¿e au-
dyt postawi³ okreœlone… Nie chcê teraz o tym mó-
wiæ. Mo¿ecie siê pañstwo zapoznaæ z wynikami
postêpowania audytowego, nie s¹ one zbyt przy-
jemne. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie?
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Proszê.

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

Ja bardzo krótko. W przypadku m³odych rolni-
ków chodzi³o o coœ innego, o to, ¿e m³odzi ludzie,
m³odzi rolnicy zostali wprowadzeni w b³¹d. Otó¿
je¿eli mieli ukoñczon¹ oœmioklasow¹ szko³ê, to
mieli skoñczyæ piêcioletnie technikum. Umowy
by³y podpisywane w paŸdzierniku, w listopadzie,
a wiêc do ukoñczenia technikum potrzebne by³o
szeœæ lat, a nie piêæ. W tej sytuacji jedynym
wyjœciem by³o skoñczenie czteroletniego liceum
i zdanie egzaminu eksternistycznego. Ci ludzie
poszli do liceum, w tym czasie zlikwidowano egza-
miny eksternistyczne i w zwi¹zku z tym oni zostali
na lodzie. Czy tutaj nie ma tego typu zagro¿eñ?

I jeszcze jedna sprawa, która siê pojawi³a przy
okazji programu dotycz¹cego m³odych rolników.
Chodzi o to, ¿e agencja przyjê³a, ¿e nienarodzone
dziecko, które odziedziczy³o gospodarstwo – tak
mi przynajmniej agencja wyjaœni³a – od chwili ot-
warcia spadku, czyli jeszcze przed swoim naro-
dzeniem, samodzielnie prowadzi³o gospodarstwo
rolne; tak, przed narodzeniem. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Bardzo krót-

ko. Ostatnio ta sprawa zosta³a wyjaœniona i nikt
ju¿ nie ma w¹tpliwoœci, jeœli chodzi o interpretacjê
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bzdurnych przepisów. To zosta³o wyczyszczone
i nie ma z tym problemów. Jeœli chodzi o urucha-
mianie programu dotycz¹cego rent, nie widzimy
zagro¿eñ zwi¹znych ze zmianami innych przepi-
sów, które mia³yby na to wp³yw. Przy okazji trzeba
stwierdziæ, ¿e b³êdem by³o zlikwidowanie egzami-
nów eksternistycznych, ale pan senator wie, kie-
dy to by³o, na pocz¹tku 2007 r., wtedy zlikwido-
wano egzaminy eksternistyczne, tak ¿e proszê up-
rzejmie o tym pamiêtaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê panu ministrowi.
Otwieram dyskusjê.
Pañstwo znaj¹ warunki udzia³u w dyskusji.
Na razie jest jedno wyst¹pienie, zg³osi³ siê pan

senator Stanis³aw Jurcewicz. Aha, i pan senator
Chróœcikowski jako drugi.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Krótko, ale jednak chcia³bym zasygnalizowaæ

trzy sprawy. Po pierwsze, zaliczkowanie jest do-
brym rozwi¹zaniem, umo¿liwia realizacjê inwe-
stycji czy dzia³ania bez anga¿owania w³asnych
œrodków. Myœlê, ¿e w okresie, w jakim jesteœmy,
jest to bardzo wskazane.

Drugi element, na który chcia³bym zwróciæ
uwagê, to proœba o to, aby ministerstwo jednak
przeanalizowa³o, czy po³owa roku jest najlepszym
czasem na zakoñczenie audytu, bo tak to ode-
bra³em. Mo¿e jednak spróbowaæ to przeanalizo-
waæ i je¿eli jest to mo¿liwe, to go skróciæ.
Chcia³bym przy tej okazji dodaæ, ¿e warto bardzo
powa¿nie wzi¹æ pod uwagê analizê wniosków, su-
gestii, propozycji regionów. Myœlê, ¿e to jest bar-
dzo wa¿ne, bo s¹ regiony podobne, ale niektóre
ró¿ni¹ siê tak w sensie geograficznym, jak i pod
wzglêdem dzia³alnoœci. St¹d moja sugestia, by
mocno wesprzeæ siê te¿ analiz¹ z regionów. Czas
przeprowadzania audytu, podkreœlam, jest taki,
¿e gdy weŸmiemy pod uwagê jego skutki, wnioski
i czas na ewentualn¹ korektê, to – mówi¹c obrazo-
wo – bêdziemy ju¿ po wakacjach.

Ostatnia sprawa, któr¹ chcia³bym zasygnalizo-
waæ panu ministrowi, to mo¿liwoœæ uwzglêdnie-
nia przemieszczenia œrodków. W dzia³aniu 2.1 – ja
mam takie informacje w odniesieniu do obszaru,
o którym je zbiera³em – na razie jest 15%, w nie-
których jest 45%, a na przyk³ad w dzia³aniu 2.2,
o którym mówi³em, pozytywnie rozpatrzone
wnioski, a by³a tu kwota ponad 140 milionów,

przekroczy³y tê wartoœæ co najmniej dwukrotnie.
St¹d mój sygna³.

Chcia³bym te¿ przekazaæ sygna³ dotycz¹cy pro-
gramu „Owoce w szkole”. On nie jest mo¿e bezpo-
œrednio z tym zwi¹zany, ale w publikacjach praso-
wych pojawi³a siê informacja, mo¿e nadinterpre-
tacja, i¿ zagro¿one jest wykorzystanie 12 milio-
nów euro. Z treœci artyku³u wynika³o, ¿e procedu-
ry, które s¹ na³o¿one na dostawców, s¹, powie-
dzia³bym, zbyt restrykcyjne i st¹d ten program
ma momenty wahniêæ. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
A my dziêkujemy za zwiêz³oœæ.
Bardzo zapraszam pana senatora Jerzego

Chróœcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad zmian¹ ustawy o uru-

chamianiu œrodków z bud¿etu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polity-
ki rolnej, a wiêc jest to temat bardzo wa¿ny, istot-
ny, szczególnie w czasie, kiedy, jak pan minister
powiedzia³, jest – tak zrozumia³em – zakontrakto-
wane oko³o 60% œrodków, a widaæ, ¿e z realizacj¹
jest troszkê trudniej. I myœlê, ¿e Unia Europejska,
daj¹c w ubieg³ym roku szansê, wskazuj¹c na kry-
zys i umo¿liwiaj¹c danie wczeœniej zaliczek…
Przykre, ¿e tak póŸno to robimy, no ale dobrze, ¿e
w ogóle to robimy. Co prawda jeden z programów
by³ ju¿ uruchamiany w zwi¹zku z ustaw¹ o wspar-
ciu rybo³ówstwa – tam mia³y byæ uruchomione
zaliczki, a wiêc kierunek by³ nadany – a w tym
przypadku d³ugo oczekiwaliœmy na to, ¿eby taki
mechanizm zosta³ uruchomiony, ale wa¿ne, ¿e
ju¿ jest i funkcjonuje.

W wielu wyst¹pieniach w dyskusji, które tutaj
by³y, jak równie¿ na posiedzeniu senackiej Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Biura Legislacyjnego
wskazywano takie poprawki, które s¹… Nie wpro-
wadziliœmy tych poprawek, wychodz¹c naprzeciw
proœbie ministerstwa, aby jak najszybciej uchwa-
liæ tê ustawê, tak aby œrodki jak najszybciej mog³y
byæ uruchomione. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e
pañstwo w ministerstwie rolnictwa rozwa¿¹ i zo-
bacz¹, czy ewentualnych poprawek, wskazanych
przez Biuro Legislacyjne, w kolejnych noweliza-
cjach ustaw nie nale¿a³oby uwzglêdniæ.

A jeœli mówimy o PROW, to powiem szczerze, ¿e
w terenie jest ogromne niezadowolenie z jego rea-
lizacji. Pan minister powiedzia³, ¿e 18% œrodków
jest uruchomionych, a ja powiem szczerze, ¿e to
s¹ g³ównie œrodki uruchamiane w ramach dzia-
³añ, z poprzednich lat, ci¹gnionych. Tak jak pan
minister powiedzia³, renty strukturalne, ONW,
niskotowarówka, ale to s¹ te instrumenty bar-
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dziej kosztowne, które wp³ywaj¹ na to, ¿e wydatki
s¹ w granicach tych 18%. A jeœli chodzi o inwesty-
cje w gospodarstwa o wartoœci dodanej itd., to nie-
wielkie œrodki s¹ uruchomione, to jest niewielki
procent tych œrodków, które s¹ uruchamiane.
W zwi¹zku z tym tu jest proœba, Panie Ministrze,
aby rzeczywiœcie Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa by³a bardziej sprawna i aby
wnioski nie le¿a³y rok. Bo mamy informacje, ¿e
w niektórych przypadkach le¿¹ kilkanaœcie mie-
siêcy, nieraz kilka miesiêcy, ale nie s¹ rozpatry-
wane. I tutaj s¹ du¿e oczekiwania. I chocia¿ jest to
spóŸnione, dobrze, ¿e rolnicy, których wnioski nie
zosta³y rozpatrzone, bêd¹ mogli skorzystaæ teraz
z tej pomocy finansowej. I myœlê, ¿e to bêdzie ja-
kimœ wyjœciem naprzeciw, spowoduje, ¿e to szyb-
ciej zostanie uruchomione.

No i jest sprawa rent strukturalnych, któr¹
podnosi³em. Pan minister próbowa³ mówiæ, ¿e to
nie on jest winien, jeœli chodzi o te œrodki. No, Pa-
nie Ministrze, chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e po-
przedni rz¹d… By³ on krytykowany bardzo mocno
przez PSL i innych, ¿e ograniczy³, zmniejszy³ œrod-
ki na renty strukturalne dla jednego gospodar-
stwa. Proszê sobie przypomnieæ, jaka by³a jazda
w terenie, ¿e poprzedni rz¹d œmia³ zmieniæ zasady
dotycz¹ce rent strukturalnych. A przecie¿ teraz
s¹ one znacznie ni¿sze i warunki zosta³y ju¿ zao-
strzone. 1 ha i 3 ha – to zosta³o wprowadzone w
tych zmianach, które zosta³y uruchomione, a nie
w pierwszej, jak mo¿na powiedzieæ, alokacji, któ-
ra by³a uruchamiana, kiedy by³ wpisany tylko
1 ha. I tu ju¿ zosta³y wprowadzone bardzo daleko
id¹ce zmiany. Teraz jest bardzo restrykcyjne po-
dejœcie i naprawdê nie spowoduje to oczekiwa-
nych zmian strukturalnych w województwach
z najwiêkszym rozdrobnieniem. Te utrudnienia,
które ja dosta³em do zaopiniowania jako przed-
stawiciel zwi¹zku, powiem szczerze, s¹ nie do za-
akceptowania. I proponujê jeszcze rozwa¿enie te-
go, póki nie ma rozporz¹dzenia, bo ja nie widzia-
³em nigdzie rozporz¹dzenia, a pan mi nie odpo-
wiedzia³ na pytanie, kiedy to rozporz¹dzenie bê-
dzie. Dopóki nie ma rozporz¹dzenia, jak rozu-
miem, wy jeszcze mo¿ecie zmieniæ te decyzje.
I proponujê przeanalizowaæ to. Bo za³atwienie rol-
nika tak, ¿e musi mieæ œredni¹ krajow¹, a tam jest
chyba taki zapis, jeœli siê nie mylê, który bêdzie
promowa³ w tych województwach w ten sposób, ¿e
bêdzie tam dostosowanie i takie preferencje, ¿e
kto ma wiêcej, to ten ma szanse dostania, czyli ja
w moim województwie lubelskim z 6 ha, a œrednia
to oko³o 6 ha… Przepraszam, to wszyscy, którzy
maj¹ poni¿ej 6 ha, w tym momencie nie maj¹
szansy skorzystania, bo nie spe³niaj¹ warunków
z³o¿enia wniosku, gdy¿ nie maj¹ 6 ha. A wiêc ich
eliminujemy. I wszyscy pójd¹ do KRUS. Pójd¹ do
KRUS i z KRUS bêd¹ brali, chyba ¿e o to chodzi, ¿e

damy wiêksze dotacje z bud¿etu pañstwa do
KRUS. Bo taki bêdzie skutek tego.

Ja wnosi³em, ¿eby znaleŸæ œrodki finansowe,
które by to wspar³y, nawet mog³oby to byæ wspar-
cie z bud¿etu narodowego do tego dzia³ania. A dla-
czego to nie mo¿na tego wesprzeæ, wykorzystuj¹c
œrodki finansowe Unii Europejskiej, tak aby zwiê-
kszyæ iloœæ œrodków w wyniku wsparcia narodo-
wego? Mo¿na notyfikowaæ takie dzia³anie, mo¿e
Unia Europejska siê zgodzi. Nie wiem, czy by³o
w ogóle takie pytanie do Unii Europejskiej. Moim
zdaniem tam nie jest powiedziane, ¿e nie mo¿na.
A jeœli jest powiedziane, to proszê zaprzeczyæ i po-
wiedzieæ, ¿e nie mo¿na wyst¹piæ do Unii Europej-
skiej o zezwolenie na wspó³finansowanie w jesz-
cze wiêkszym procencie ni¿ do tej pory. Bo jeœli
chodzi o PROW, to jest dozwolone wspó³finanso-
wanie w ramach œrodków Unii Europejskiej.

Jeœli mo¿na, jeœli jeszcze jest to mo¿liwe, to
proszê odpowiedzieæ, czy rzeczywiœcie wystêpo-
waliœcie do Unii Europejskiej, ¿e chcemy to we-
sprzeæ z w³asnego bud¿etu narodowego i w wyni-
ku tego uruchomimy nie siedem tysiêcy rent
strukturalnych, jak by³o wczeœniej pisane, ¿e co-
rocznie powinniœmy uruchamiaæ w granicach
piêciu, szeœciu tysiêcy do koñca okresu progra-
mowania, czyli do 2013 r., ale wiêcej, ¿eby jednak
corocznie przekazywaæ te gospodarstwa i ¿eby
mo¿na by³o z tego korzystaæ. W innym przypadku
pañstwo bêdzie musia³o dotowaæ KRUS, czyli wy-
dawaæ œrodki z KRUS. A dzisiaj nawet to przelicze-
nie, które pañstwo daj¹, pokazuje, ¿e bêdzie to po-
równywalne, ¿e renta strukturalna bêdzie wyno-
siæ tyle samo, ile wynosi renta z KRUS. Bo je¿eli
policzymy to na dwoje, a nie na jedn¹ osobê, to bê-
dzie ju¿ niewielka ró¿nica. I ró¿nica, o której dzi-
siaj mówimy, nie jest jakaœ szalona. Kiedyœ tak
by³o, w pierwszej alokacji rzeczywiœcie by³y du¿e
ró¿nice. W tej chwili s¹ one nieznaczne.

Prosi³bym jeszcze o rozwa¿enie tego i niestoso-
wanie drakoñskich rozwi¹zañ, które proponujecie,
a które prowadz¹ do tego, ¿e rolnicy nie bêd¹ mogli
z tego skorzystaæ i nie bêdzie tych zmian struktu-
ralnych na wsi, których oczekujemy jako zmian
daleko id¹cych i potrzebnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Nie ma wiêcej chêtnych. Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e g³osowanie

w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie prze-
prowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.
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Chodzi o druki nr 797 i 797A.
Bardzo proszê pana senatora Lucjana Cicho-

sza o przedstawienie sprawozdania Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Lucjan Cichosz:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi przedstawiæ Wysokiej Izbie projekt
ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weteryna-
ryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Po posiedzeniu, jakie mieliœmy w tej sprawie,
komisja proponuje przyj¹æ ustawê bez poprawek.

Po dyskusji na posiedzeniu komisji, podczas
której wnosi³em o wprowadzenie poprawek, bio-
r¹c pod uwagê argumenty resortu rolnictwa, wy-
cofa³em swoje poprawki, niemniej jednak jestem
zmotywowany przez œrodowisko lekarzy wetery-
narii, ¿eby te poprawki wprowadziæ. Dziêkujê bar-
dzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Dziêkujê. Nie ma pytañ.
Przypominam, ¿e projekt ustawy zosta³ wnie-

siony przez rz¹d. Do prezentowania stanowiska
rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³ upo-
wa¿niony minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Jest z nami pan minister Tadeusz Nalewajk,
podsekretarz stanu. Witamy pana.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Na tym etapie
dziêkujê, Pani Marsza³ek.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra, trwaj¹ce nie

d³u¿ej ni¿ minutê?
Zapraszam pana ministra…
Czy bêdzie jeszcze jakieœ pytanie? Bo jeœli tylko

jedno, to mo¿e pan minister zostanie na miejscu.
W takim razie, jeœli tylko jedno… Czy na pewno

pañstwo nie decyduj¹ siê na wiêcej pytañ?
W takim razie proszê bardzo, senator Broni-

s³aw Korfanty.
A pana proszê o pozostanie w tym miejscu,

w którym pan jest.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê. Rada jest powo³ywana na czteroletni¹ ka-

dencjê, ale nastêpny paragraf mówi o tym, ¿e
cz³onków rady powo³uje i odwo³uje minister do
spraw rolnictwa na wniosek g³ównego lekarza we-
terynarii. Nie jest powiedziane, ¿e powo³uje ich na
tê czteroletni¹ kadencjê. Ja z tego rozumiem, ¿e
taki cz³onek rady mo¿e zostaæ odwo³any w ka¿dej
chwili, w ka¿dym czasie. Taka jest te¿ opinia na-
szego Biura Legislacyjnego. To jest art. 7a pkt 3:
kadencja Rady do spraw Laboratoriów trwa cztery
lata. A dalej napisane jest, ¿e minister odwo³uje
i powo³uje cz³onków, nie ma zaœ mowy o tym, ¿e
powo³uje ich na czteroletni¹ kadencjê. Czyli w³a-
œciwie mo¿e ich odwo³aæ w ka¿dym czasie. A mó-
wimy, ¿e kadencja trwa cztery lata. Jak powie-
dzia³em, jest tak te¿ w opinii naszego Biura Legis-
lacyjnego, w uwagach szczegó³owych na stro-
nie 12. Proszê skomentowaæ, czemu tak to jest za-
pisane w ustawie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Krystyna
Bochenek:
I ja dziêkujê.
Panie Ministrze, teraz odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Jak pan se-

nator tu wspomnia³, proponujemy powo³aæ Radê
do spraw Laboratoriów na wzór Rady Sanitarno-
-Epidemiologicznej. No i zwyczajowo: kadencja
trwa cztery lata, a minister rolnictwa, wed³ug
szczegó³owych zapisów, na wniosek g³ównego le-
karza weterynarii powo³uje i odwo³uje specjali-
stów w danej dziedzinie, jako organ opiniodawczy
w tej materii. I po prostu nie by³o z tym proble-
mów, bazuj¹c na ustawie o Inspekcji Weteryna-
ryjnej, o Radzie Sanitarno-Epizootycznej, nie
mieliœmy ¿adnych problemów, je¿eli chodzi o rea-
lizacjê tego i relacje miêdzy g³ównym lekarzem
weterynarii, ministrem rolnictwa a t¹ rad¹, œwia-
tem nauki. Bo chcemy tam widzieæ g³ównie przed-
stawicieli œwiata nauki, do opiniowania, i takich
te¿ minister powo³uje.

(Senator Bronis³aw Korfanty: Ale chcia³bym je-
szcze spytaæ… Czy mogê?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, mo¿na jeszcze dopowiedzieæ…

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ale czy zgadza siê pan ze mn¹, ¿e jedno z dru-

gim koliduje? Tu mówimy, ¿e powo³ujemy cz³onka
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na kadencjê czteroletni¹, podczas gdy zaraz w na-
stêpnym punkcie jest mowa, ¿e mo¿emy go odwo-
³aæ czy te¿ powo³aæ w ka¿dym czasie i w³aœciwie
bez ¿adnego powodu. Po co robiæ coœ takiego?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja te¿ zada³bym py-

tanie.)
Jeszcze jakieœ pytania?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak, pytanie

w zwi¹zku z tym.)
Moglibyœmy poprosiæ tu pana ministra?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale to jest ten sam

temat, który wywo³a³ w³aœnie…)
To proszê, i zostawmy, bo widzê, ¿e jest wiê-

cej…
(Senator Tadeusz Gruszka: To bêdzie moje

ostatnie pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Te same w¹tpliwoœci budz¹ we mnie zapisy

w uwagach szczególnych, które otrzymaliœmy, ¿e
rada nie bêdzie mia³a ¿adnych w³adczych upra-
wnieñ, ¿e jej opinie nie bêd¹ wi¹¿¹ce. Czy pan siê
zgadza z tak¹ opini¹? I skoro w ustawie nie ma
precyzyjnego zapisu, to jakie maj¹ byæ kompeten-
cje tego cia³a?

I kolejne pytanie. Czy cz³onkowie rady bêd¹ po-
bieraæ jakieœ dodatkowe wynagrodzenie z tytu³u
tego, ¿e bêd¹ zasiadaæ w tej radzie i braæ udzia³
w jej obradach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Zgodnie z zapisem, jest to cia³o doradcze, czyli

trudno dzisiaj enumeratywnie wymieniæ zadania
i kompetencje tej rady. To pierwsza kwestia.

Kwestia druga. Tak jak w przypadku Rady Sa-
nitarno-Epizootycznej, zwracamy uczestnikom
tego¿ gremium koszty podró¿y i, co ju¿ powiedzia-
³em, chcemy równie¿, tak jak jest zwyczajowo
w tamtej radzie, ¿eby rada spotyka³a siê przynaj-
mniej cztery razy w roku. Chyba ¿e by³oby jak wte-

dy, gdy mieliœmy, dajmy na to, ptasi¹ grypê, i gdy
by³o wiadomo, ¿e te cia³a doradcze, te gremia,
spotykaj¹ siê czêœciej, bo problem jest powa¿niej-
szy. Tak wiêc, jak mówiê, jest zapis o opiniotwór-
czej roli tej¿e rady.

Wrócê jeszcze do kwestii kadencji. Szanowni
Pañstwo, nie we wszystkich, ale w wiêkszoœci
umocowañ jest zapis, ¿e kadencja trwa cztery la-
ta. Rada nadzorcza te¿ jest powo³ywana na cztery
lata, a organ upowa¿niony zawsze mo¿e na wal-
nym zgromadzeniu odwo³aæ lub powo³aæ jej cz³on-
ków i zmieniæ sk³ad tej rady. I myœlê, ¿e to tylko ty-
le. Nie przewidujemy tu jakichœ wiêkszych pertur-
bacji, jak mówiê, ze wzglêdu na zwyczaje co do Ra-
dy Sanitarno-Epizootycznej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Czy ktoœ siê zapisa³? Dziêkujê.
Bardzo proszê, Lucjan Cichosz.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa decyduje siê na g³os

w dyskusji?

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Tak siê sk³ada, ¿e ustawa, na temat której za-

bieram teraz g³os, jest jedn¹ z wielu ustaw, jakie
resort, ministerstwo, przedk³ada Wysokiej Izbie
w trybie pilnym, stwarzaj¹c w jakimœ wymiarze
precedens, ¿e to musi przejœæ przez Senat, bo ter-
miny goni¹. Ju¿ czas, aby pochylaæ siê nad usta-
w¹ w sposób zdecydowanie wymagaj¹cy, tak ¿eby
doprecyzowaæ zapisy, nie tworzyæ bytów, które
w przysz³oœci bêd¹, ¿e tak powiem, dobrze siê
mia³y. Mam tu na myœli art. 16 ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej, który w³aœnie dobrze siê ma, i to
ju¿ od kilku lat. I trudno jest zmieniæ ten zapis
w art. 16 o tym, ¿e to wyznaczeni lekarze wetery-
narii, za zgod¹ zak³adu pracy, dalej pobieraj¹ wy-
nagrodzenie, a nie zak³ad pracy… Podobnie, jak
s¹dzê, bêdzie funkcjonowa³a ustawa, na temat
której zabieram teraz g³os.

A maj¹c zapewnienie pana ministra, ¿e bêdzie
nowelizacja tej ustawy, nie rozumiem, dlaczego
procedujemy nad czymœ, co ju¿ za moment bêdzie
nowelizowane. Czy nie mo¿na by³o w resorcie
przygotowaæ ustawy na d³u¿szy czas, tak ¿eby jej
zapisy by³y nie tylko na miesi¹c, dwa czy pó³ roku,
ale na d³u¿ej? Kiedyœ funkcjonowa³a ustawa pre-
zydenta Rzeczypospolitej z 1928 r. – siedemdzie-
si¹t czy blisko siedemdziesi¹t lat – i dobrze siê
mia³a. W ka¿dym razie uwa¿am, ¿e te ustawy
o weterynarii, o Inspekcji Weterynaryjnej, które
aktualnie s¹ procedowane, s¹ robione za szybko,
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dopychane kolanem, ¿e tak powiem, a póŸniej
stwarzaj¹ problemy w bran¿y, w której pracowa-
³em czynnie przez ponad dwadzieœcia lat jako le-
karz weterynarii, i w której boryka³em siê w³aœnie
z takimi tematami. Dlatego nie zgadzam siê, jako
lekarz praktyk, ¿e tworzenie prawa na dzisiaj nie
stworzy problemów w terenie za rok czy dwa. Nie
tak szybko! Przyjdzie nam poprawiæ to, nad czym
dzisiaj obradujemy. Ja wiem, ¿e s¹ jakieœ termi-
ny, ¿e tak powiem, dociskane przez Uniê Europej-
sk¹, ale s¹dzê, ¿e to nie tak, i¿ musimy przyj¹æ ja-
k¹œ ustawê z dnia na dzieñ. Ka¿da ustawa powin-
na byæ doprecyzowana i uzgodniona szczególnie
ze œrodowiskiem, którego dotyczy.

Nie mogê wyraziæ aprobaty co do tego, ¿e nie-
które laboratoria, jakie funkcjonuj¹, akredytowa-
ne, uznane przez g³ównego lekarza weterynarii,
szczególnie te prywatne, w tej chwili s¹ odsuwane
od badañ diagnostycznych. One maj¹ takie same
uprawnienia, jak laboratoria urzêdowe, by³e
ZHW, dlatego jestem przeciwny tworzeniu takich
dysproporcji i ró¿nicowaniu podmiotów gospo-
darczych. Ju¿ do kilkunastu lat, ponad dwudzie-
stu, jesteœmy w nowej rzeczywistoœci, a teraz jes-
teœmy te¿ cz³onkiem Unii Europejskiej, i stwarza-
nie dylematów dla podmiotów gospodarczych,
które dobrze siê maj¹ na rynku, odsuwanie ich od
mo¿liwoœci funkcjonowania w tej sferze, uwa¿am
za nies³uszne. W myœl propozycji zawartych
w art. 25 ust. 3 i 5 projektowanej ustawy o zmia-
nie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmia-
nie niektórych innych ustaw z krêgu laboratoriów
urzêdowych, w rozumieniu art. 12 rozporz¹dze-
nia WE nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady maj¹ byæ wy³¹czone z przeprowadzania ba-
dañ laboratoryjnych, w zakresie okreœlonym
w ust. 1, inne laboratoria zatwierdzone przez g³ó-
wnego lekarza weterynarii. I pytam, dlaczego s¹ to
wymienione w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. d laborato-
ria, które równie¿ maj¹, o ile posiadaj¹ akredyta-
cjê, tak jak ZHW i inne laboratoria pañstwowe,
status laboratorium urzêdowego. To powoduje, ¿e
takie laboratoria, pomimo zatwierdzenia przez
g³ównego lekarza weterynarii, mog¹ nie byæ wy-
znaczone do prowadzenia badañ, które przewi-
dziano na mocy odrêbnej decyzji. O ile pierwsza
decyzja ma charakter merytoryczny i jasne s¹
przes³anki wejœcia do systemu laboratoriów, o ty-
le ta druga, o wyznaczeniu, jest oparta na prze-
s³ankach nieprecyzyjnych, ocennych, niema-
j¹cych uzasadnienia merytorycznego. Nie ma fi-
nansowych i organizacyjnych przyczyn niemo¿li-
woœci wykonywania badañ przez pozosta³e labo-
ratoria. To w tym momencie nie mo¿e byæ ró¿nico-
wane. Taka propozycja jest sprzeczna z zasad¹ ró-
wnouprawnienia podmiotów gospodarczych, jest
nietransparentna i mo¿e byæ sprzeczna z konsty-
tucj¹ Rzeczypospolitej.

Dlatego uwa¿am, ¿e ten temat nale¿y jeszcze
naprawdê przemyœleæ, jest jeszcze czas. S¹dzê, ¿e
parlament jako ca³oœæ mo¿e jeszcze zmieniæ ten
zapis i nie tylko ten. Bo je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ
wy³¹czenia podmiotu gospodarczego z badañ
przez laboratorium wyznaczone do badañ… Opi-
nia pracownika laboratorium nie mo¿e decydo-
waæ o wy³¹czeniu podmiotu, jeœli chodzi o fun-
kcjonowanie na rynku, mo¿liwoœæ zarabiania pie-
niêdzy. Nie nale¿y wprowadzaæ procedury, która
daje tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e ktoœ z³oœliwie stworzy
problem. Bo tak mo¿e siê zdarzyæ. Mo¿e byæ tak,
¿e pracownik laboratorium jest w jakimœ wymia-
rze niew³aœciwie nastawiony do lekarza w terenie
i spowoduje wy³¹czenie go, jeœli chodzi o mo¿li-
woœæ prowadzenia badañ diagnostycznych. Dziê-
kujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
(Senator Lucjan Cichosz: Sk³adam te dwie po-

prawki.)
Dobrze, dziêkujê. Tu s¹ jeszcze poprawki.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
W zwi¹zku z tym, ¿e s¹ poprawki o charakterze

legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi o ustosunkowanie siê do przedstawionych
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Czy pan minister chce siê jeszcze ustosunko-
waæ do wypowiedzi? Tak.

Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê ustosunkowaæ do wypowiedzi

pana senatora Cichosza. Myœmy ten temat na po-
siedzeniach komisji sejmowych i komisji senackiej
rozpatrywali doœæ szczegó³owo. Sytuacja jest taka.
Nawi¹zuj¹c do wymienionego przez pana art. 25
w zmianie ustawy oraz do art. 16 dotycz¹cego In-
spekcji Weterynaryjnej, bo to jedno z drugim kore-
sponduje… A wiêc w obecnie obowi¹zuj¹cej usta-
wie jest zapis taki, ¿e je¿eli Inspekcja Weterynaryj-
na, dzia³aj¹ca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
nie jest w stanie pod wzglêdem organizacyjnym
i iloœciowym, czyli z uwagi na swój sk³ad liczbowy,
wykonaæ danego zadania, to powiatowy lekarz we-
terynarii mo¿e wyznaczyæ, i wyznacza, bo taka jest
praktyka, innych lekarzy weterynarii do pe³nienia
funkcji lekarza urzêdowego. W ustawie o zmianie
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej propozycja do-
tycz¹ca wyznaczania laboratoriów jest to¿sama.
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Je¿eli dzisiejsze laboratoria urzêdowe, które s¹
skupione w zak³adach higieny weterynaryjnej,
mia³em przyjemnoœæ doœæ dok³adnie obejrzeæ dwa
takie laboratoria, w £odzi i wczoraj w Olsztynie,
które zosta³y zmodernizowane, doposa¿one, wypo-
sa¿one ze œrodków unijnych – dzisiaj w tych labo-
ratoriach odbywaj¹ siê audyty – s¹ w stanie… Ma-
my jeszcze trzy laboratoria referencyjne: Pañstwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej, w Instytucie Ochro-
ny Roœlin, w Instytucie Zootechniki. Zamys³ usta-
wodawcy jest taki, ¿e je¿eli te laboratoria, które,
tak jak powiedzia³em, s¹ przygotowane, s¹ labora-
toriami urzêdowymi, s¹ w stanie wykonaæ badania
urzêdowe, no to je wykonaj¹, a je¿eli bêdzie taka
koniecznoœæ, to laboratoria prywatne, o których
mówimy, jest ich piêæ czy szeœæ w Polsce, które
spe³ni¹ warunki, równie¿ bêd¹ mog³y zostaæ wska-
zane przez g³ównego lekarza weterynarii jako labo-
ratoria urzêdowe. Obecnie te laboratoria, czy to la-
boratoria zak³adów higieny weterynaryjnej, czy la-
boratoria prywatne, równie¿ wykonuj¹ tak zwane
badania w³aœcicielskie. Dzisiaj laboratoria urzêdo-
we w ZHW nie wykonuj¹ wszystkich badañ, tylko
niektóre specjalizuj¹ siê w pewnych ich rodzajach.
I st¹d, Szanowni Pañstwo Senatorowie, taka pro-
pozycja, ¿eby mo¿na by³o daæ mo¿liwoœæ delegacji
uprawnieñ g³ównemu lekarzowi weterynarii, który
na mocy… Chcemy, ¿eby zosta³ on, na mocy imple-
mentowanych przepisów, g³ównym koordynato-
rem wszystkich badañ laboratoryjnych w Polsce.

Tak jak pan senator mówi³, propozycja rz¹du
jest taka, ¿eby zmiany tej ustawy podzieliæ na
dwie czêœci, a to z takiej przyczyny, ¿e jedna ze
zmian ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu zwie-
rz¹t w kontekœcie stosowania œrodków tyreosta-
tycznych, beta-agonistycznych, w kontekœcie ta-
kim, ¿e jest to w Europejskim Trybunale Spra-
wiedliwoœci i ta ustawa wymaga przedstawienia
przez nas… Zobowi¹zaliœmy siê, Polska, do koñca
marca tego roku uchwaliæ tê ustawê. Dzisiejsza
zmiana dotyczy tylko tego, co wynika z przystoso-
wania naszych czterech ustaw do wymagañ
dwóch dyrektyw unijnych. A to, o tym mówi³ pan
senator, drugi pakiet spraw dotyczy ca³ej zmiany
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Je¿eli bêd¹
zmiany, to nie bêdzie to dotyczy³o tych spraw, któ-
re bêd¹ dzisiaj uchwalone przez Sejm czy proce-
dowane przez Senat. I taki jest zamys³ ustawo-
dawcy. Czyli to, co musimy zrobiæ w kontekœcie
implementacji, to jest ta propozycja, a co do kon-
trowersyjnego art. 16 dotycz¹cego tak zwanych
wyznaczonych lekarzy, to jest powo³any zespó³,
odby³o siê ju¿ pierwsze spotkanie, i tak jak pan se-
nator mówi³, ja siê zobowi¹za³em do tego, ¿e
w najbli¿szym czasie przedstawimy propozycjê
zmiany ustawy. Ale to nie bêdzie dotyczy³o imple-
mentacji, tylko naszych krajowych rozwi¹zañ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Koñczymy ten punkt.
Dziêkujê uprzejmie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu czwar-

tego porz¹dku obrad… Aha, powinnam dodaæ, ¿e
oczywiœcie g³osowanie w tej sprawie odbêdzie siê
razem z innymi g³osowaniami pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o S³u¿bie Wiêziennej.

Tekst tej ustawy jest zawarty w druku nr 795,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 795A.

Proszê teraz pana senatora Stanis³awa Piotro-
wicza o przedstawienie sprawozdania Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, a po-
tem poproszê pana senatora Zbigniewa Cichonia
o przedstawienie wniosku mniejszoœci komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji rozpatrywa³a ustawê o S³u¿bie Wiêziennej na
dwóch kolejnych posiedzeniach w dniach 4
i 9 marca 2010 r. Ustawa jest obszernym aktem
prawnym, st¹d omówieniu tego jak¿e wa¿nego
dokumentu poœwiêcona by³a kilkunastogodzinna
dyskusja.

Uchwalona przez Sejm w dniu 19 lutego 2010 r.
ustawa o S³u¿bie Wiêziennej ma na celu zast¹pie-
nie dotychczas obowi¹zuj¹cej w tej materii usta-
wy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S³u¿bie Wiêzien-
nej. Dotychczasowa ustawa, obowi¹zuj¹ca czter-
naœcie lat, nowelizowana dziewiêtnaœcie razy,
sta³a siê, w przekonaniu projektodawcy, niewy-
starczaj¹ca do realizowania zadañ stoj¹cych ak-
tualnie przed S³u¿b¹ Wiêzienn¹. Nowa ustawa
uwzglêdnia wymogi Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, dorobek orzeczniczy s¹dów administra-
cyjnych oraz wieloletnie doœwiadczenia zwi¹zane
z funkcjonowaniem starej ustawy. Zawiera ona
wiêkszoœæ rozwi¹zañ ju¿ istniej¹cych oraz szereg
nowych, które zostan¹ przeze mnie pokrótce
omówione.

Ustawa sk³ada siê z dwudziestu dwóch rozdzia-
³ów, które systematyzuj¹ jej materiê. Rozdzia³ 1
okreœla charakter S³u¿by Wiêziennej, jej zadania,
podmioty obowi¹zane do wspó³dzia³ania
i wspó³pracy. W rozdziale tym powo³uje siê, jako
organ doradczy ministra sprawiedliwoœci, Radê
Polityki Penitencjarnej oraz okreœla siê jej zadania
i sk³ad. Koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem S³u¿-
by Wiêziennej s¹ pokrywane z bud¿etu pañstwa.

Rozdzia³ 2 wskazuje organy S³u¿by Wiêziennej
oraz katalog jednostek organizacyjnych S³u¿by
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Wiêziennej, sposób naliczania etatów pracowni-
ków i funkcjonariuszy i kryteria uwzglêdniane
przy naliczaniu etatów. W art. 10 ustawy okreœlo-
no, ¿e dyrektor generalny S³u¿by Wiêziennej jest
prze³o¿onym wszystkich funkcjonariuszy. Dyrek-
tor generalny podlega ministrowi sprawiedliwo-
œci. Ustawa okreœla zakres dzia³ania dyrektora
generalnego, dyrektorów okrêgowych, dyrekto-
rów zak³adów karnych i aresztów œledczych i ko-
mendantów Centralnego Oœrodka Szkolenia
S³u¿by Wiêziennej, Oœrodka Szkolenia S³u¿by
Wiêziennej oraz oœrodków doskonalenia kadr
S³u¿by Wiêziennej. W art. 15 ustanawia siê dzieñ
8 lutego œwiêtem S³u¿by Wiêziennej. Ustawa za-
wiera te¿ przepisy okreœlaj¹ce wzór znaku graficz-
nego i sztandarów S³u¿by Wiêziennej.

Rozdzia³ 3 zawiera przepisy reguluj¹ce kwestie
uprawnieñ funkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej.
Szczególnie wa¿ny jest przepis art. 19 zawieraj¹cy
katalog œrodków przymusu, do stosowania któ-
rych uprawnieni s¹ funkcjonariusze S³u¿by Wiê-
ziennej. Wœród nich wymienia siê dwa nowe œrod-
ki, mianowicie œrodki techniczne zapobiegaj¹ce
nawo³ywaniu do buntu lub niepos³uszeñstwa
oraz paralizatory, czyli œrodki do obezw³adniania
za pomoc¹ ³adunku elektrycznego. Wprowadzono
równie¿ mo¿liwoœæ prewencyjnego stosowania
urz¹dzenia technicznego powoduj¹cego blokadê
stawu kolanowego. Ustawa dok³adnie reguluje
zagadnienia zwi¹zane z u¿yciem broni palnej i psa
s³u¿bowego. Rozbudowane zosta³y przepisy usta-
wy dotycz¹ce wspó³dzia³ania S³u¿by Wiêziennej
z Policj¹ zarówno na terenie jednostek organiza-
cyjnych S³u¿by Wiêziennej, jak i w czasie konwo-
jowania.

Rozdzia³ 4 sk³ada siê jedynie z dwóch artyku-
³ów i normuje materiê dotycz¹c¹ zakresu groma-
dzenia i przetwarzania informacji i danych osobo-
wych oraz zasad i trybu udzielania przez S³u¿bê
Wiêzienn¹ informacji niezbêdnych do realizacji
zadañ s³u¿by, w tym o osobach obecnie lub
w przesz³oœci pozbawionych wolnoœci, a tak¿e
o osobach, które oczekuj¹ na odbycie kary pozba-
wienia wolnoœci.

Rozdzia³ 5 okreœla, kto mo¿e pe³niæ s³u¿bê lub
pracowaæ w jednostkach organizacyjnych S³u¿by
Wiêziennej. Art. 29 zawiera zestawienie cech i wa-
runków, które powinna spe³niaæ osoba chc¹ca
byæ pracownikiem. Przepisy tego rozdzia³u zape-
wni¹ pracownikom ochronê prawn¹ podczas
i w zwi¹zku z wykonywaniem obowi¹zków s³u¿bo-
wych, przyznaj¹ dodatkowe uprawnienia osobom
pracuj¹cym w sta³ym i bezpoœrednim kontakcie
z osadzonymi. Art. 33 wskazuje, ¿e zasady etyki
zawodowej bêd¹ okreœlane w formie regulaminu
przez dyrektora generalnego po zasiêgniêciu opi-
nii zwi¹zku zawodowego funkcjonariuszy. Usta-
wa reguluje tak¿e prawo zrzeszania siê funkcjo-

nariuszy w zwi¹zku zawodowym z wy³¹czeniem
prawa do strajku. Znajduje siê tutaj przepis,
w którym ustanawia siê odznakê za zas³ugi w pra-
cy penitencjarnej, oraz inny okreœlaj¹cy doku-
menty, którymi pos³ugiwaæ siê maj¹ funkcjona-
riusze i pracownicy S³u¿by Wiêziennej.

Rozdzia³ 6 zawiera szczegó³owe uregulowania
odnosz¹ce siê do nawi¹zywania stosunku s³u¿bo-
wego przez funkcjonariuszy, przeprowadzania wo-
bec kandydatów na funkcjonariusza postêpowa-
nia kwalifikacyjnego, sk³adania œlubowania
i pe³nienia s³u¿by przygotowawczej. Art. 38 zawie-
ra zestawienie cech i warunków, które powinna
spe³niaæ osoba chc¹ca byæ funkcjonariuszem.

Rozdzia³ 7. Zosta³y w nim uregulowane kwestie
dotycz¹ce stanowisk s³u¿bowych i wymagañ do-
tycz¹cych poszczególnych stanowisk. Okreœlono
wymagania w zakresie wykszta³cenia ogólnego,
jak i kwalifikacji zawodowych, uprawniaj¹ce do
zajmowania poszczególnych stanowisk s³u¿bo-
wych. Wskazane zosta³y rodzaje szkoleñ, jakie
obowi¹zany jest ukoñczyæ funkcjonariusz, by zo-
staæ mianowanym na wy¿sze stanowisko s³u¿bo-
we. Ustawa ustanawia korpusy i stopnie S³u¿by
Wiêziennej oraz okreœla osoby uprawnione do na-
dawania poszczególnych stopni. Okreœla równie¿,
po up³ywie jakich terminów mo¿e nastêpowaæ na-
danie kolejnego wy¿szego stopnia. W art. 56 ure-
gulowane zosta³o prawo do otrzymywania uposa-
¿enia z tytu³u s³u¿by, zaœ w art. 58 stanowi siê, ja-
kie dodatki do uposa¿enia o charakterze sta³ym
przys³uguj¹ funkcjonariuszom. S¹ to: dodatek za
wys³ugê lat, dodatek za stopieñ oraz dodatek
s³u¿bowy.

W rozdziale 8 okreœlono katalog wy¿szych sta-
nowisk kierowniczych w S³u¿bie Wiêziennej,
a tak¿e tryb powo³ywania i odwo³ywania z tych
stanowisk, oraz okreœlono sytuacjê prawn¹ fun-
kcjonariuszy, którzy zostali odwo³ani z takich sta-
nowisk. Rozdzia³ ten okreœla równie¿ w³aœciwych
prze³o¿onych osób zajmuj¹cych wysokie stano-
wiska kierownicze w S³u¿bie Wiêziennej.

Rozdzia³ 9 zawiera regulacje dotycz¹ce delego-
wania funkcjonariusza do pe³nienia s³u¿by w in-
nej jednostce organizacyjnej oraz do pe³nienia
s³u¿by poza S³u¿b¹ Wiêzienn¹, zawiera te¿ uregu-
lowania odnosz¹ce siê do przenoszenia funkcjo-
nariuszy na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe. Przepi-
sy tu zawarte okreœlaj¹ równie¿ kwestie nale¿-
nych w tym czasie uposa¿eñ, uprawnieñ i œwiad-
czeñ.

Rozdzia³ 10 zawiera dosyæ rozbudowane prze-
pisy dotycz¹ce opiniowania s³u¿bowego. Okreœla
siê w nim kryteria, wed³ug których dokonuje siê
oceny pe³nionej s³u¿by, organy, które s¹ upra-
wnione do sporz¹dzania opinii, terminy ich spo-
rz¹dzania, mo¿liwoœæ wnoszenia wniosków
o zmianê wydanej opinii i tak dalej.

Rozdzia³ 11 okreœla przes³anki zawieszenia fun-
kcjonariusza w czynnoœciach s³u¿bowych i jego
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uprawnienia w zakresie wysokoœci uposa¿enia
otrzymywanego w okresie zawieszenia.

Rozdzia³ 12 okreœla obligatoryjne i fakultaty-
wne przes³anki zwolnienia funkcjonariusza ze
s³u¿by, przes³anki stwierdzenia wygaœniêcia sto-
sunku s³u¿bowego, a tak¿e œwiadczenia pieniê¿-
ne zwi¹zane z ustaniem stosunku s³u¿bowego –
odprawa oraz okreœlone w art. 102 ust. 1 roczne
œwiadczenie pieniê¿ne. Przepis art. 103 okreœla
przypadki, w których funkcjonariusz zwolniony
ze s³u¿by bêdzie obowi¹zany zwróciæ równowar-
toœæ kosztów wy¿ywienia, zakwaterowania,
umundurowania oraz podró¿y s³u¿bowych otrzy-
mywanych przez funkcjonariusza w czasie kursu
przygotowawczego lub szkolenia zawodowego.
W art. 108 okreœlone zosta³y szczególne upra-
wnienia funkcjonariuszy kobiet.

Rozdzia³ 13 okreœla zasady ustalania zdolnoœci
fizycznej i psychicznej do s³u¿by, zadania jedno-
stek s³u¿by medycyny pracy S³u¿by Wiêziennej,
zasady ustalania predyspozycji funkcjonariuszy
do zajmowania okreœlonych stanowisk s³u¿bo-
wych, kwestie zwi¹zane z bezpieczeñstwem i higie-
n¹ dotycz¹cych warunków pe³nienia s³u¿by, od-
szkodowañ nale¿nych funkcjonariuszom, którzy
doznali uszczerbku na zdrowiu lub ponieœli szkodê
w mieniu na skutek wypadku pozostaj¹cego
w zwi¹zku z pe³nieniem s³u¿by. Ustawa okreœla in-
ne œwiadczenia nale¿ne funkcjonariuszom wyko-
nuj¹cym czynnoœci s³u¿bowe, takie jak: wy¿ywie-
nie, urlop zdrowotny, obóz kondycyjny.

Rozdzia³ 14 zawiera szczegó³owe uregulowania
dotycz¹ce czasu s³u¿by funkcjonariuszy. Ustawa
zawiera okreœlenie, jaki czas uwa¿a siê za czas
pe³nienia s³u¿by. Zawiera normy okreœlaj¹ce czas
pe³nienia s³u¿by, rozk³ad czasu s³u¿by, prawo
funkcjonariusza do czasu wolnego od s³u¿by oraz
ekwiwalentu pieniê¿nego za pe³nienie s³u¿by po-
nad ustawowy wymiar, czyli za nadgodziny. Usta-
wa okreœla przes³anki umo¿liwiaj¹ce przed³u¿e-
nie czasu s³u¿by funkcjonariusza ponad normê
i sposób udzielania czasu wolnego za tak pe³nion¹
s³u¿bê. Ustanawia siê równie¿ obowi¹zek pozo-
stawania w gotowoœci do pe³nienia s³u¿by na tele-
foniczne wezwanie.

Rozdzia³ 15 okreœla urlopy i zwolnienia od s³u¿-
by przys³uguj¹ce funkcjonariuszom. Ustawa
przewiduje urlopy wypoczynkowe, dodatkowe ur-
lopy wypoczynkowe, p³atne urlopy okolicznoœcio-
we z tytu³u przeniesienia do pe³nienia s³u¿by w in-
nej jednostce, urlopy szkoleniowe, urlopy bez-
p³atne. Okreœlone s¹ tutaj równie¿ zasady i wa-
runki ich przyznawania lub wyp³acania ekwiwa-
lentów.

Rozdzia³ 16 okreœla uprawnienia mundurowe
funkcjonariuszy i sposóbrealizacji tychuprawnieñ.

Rozdzia³ 17 reguluje obowi¹zki i prawa fun-
kcjonariuszy. Dotyczy w szczególnoœci uprawnie-

nia do podejmowania zajêæ zarobkowych poza
s³u¿b¹, obowi¹zku sk³adania oœwiadczeñ maj¹t-
kowych, zakazu cz³onkostwa w partiach politycz-
nych, kwestii zwi¹zanych z nabyciem prawa do
emerytury. Na jego koñcu, w przepisach art. 169,
wskazuje siê wyró¿nienia, jakie mog¹ byæ udzie-
lane funkcjonariuszowi, który wzorowo wykonuje
swoje obowi¹zki s³u¿bowe.

Rozdzia³ 18 reguluje uprawnienia funkcjona-
riuszy do mieszkania. Prawo to regulowane jest
w dwóch formach – prawa do lokalu albo przyzna-
nia pomocy finansowej. Ponadto funkcjonariu-
szom mo¿e przys³ugiwaæ prawo do kwatery tym-
czasowej lub równowa¿nik pieniê¿ny z tytu³u bra-
ku mieszkania. Funkcjonariusz ma równie¿ pra-
wo do równowa¿nika za remont lokalu mieszkal-
nego lub domu. Rozdzia³ ten okreœla równie¿ za-
sady dotycz¹ce zwrotu kosztów przejazdu do
miejsca pe³nienia s³u¿by, przydzielania lokali i ich
opró¿niania oraz organy uprawnione do realizacji
uprawnieñ funkcjonariuszy w tych sprawach.

Rozdzia³ 19 zawiera pozosta³e uprawnienia
funkcjonariuszy nale¿ne w czasie s³u¿by lub na
wypadek œmierci. S¹ to: zasi³ek na zagospodaro-
wanie, zwrot kosztów przejazdu, nagrody roczne,
uznaniowe, nagrody jubileuszowe, zapomogi, za-
si³ek pogrzebowy, pomoc finansowa na kszta³ce-
nie dzieci oraz inne œwiadczenia socjalne wskaza-
ne w art. 215 ust. 1.

Rozdzia³ 20 reguluje kwestie rozstrzygania
sporów o roszczenia funkcjonariuszy ze stosunku
s³u¿bowego. Przepisy tego rozdzia³u zawieraj¹ ka-
talog spraw ze stosunku s³u¿bowego funkcjona-
riuszy. Dokonano podzia³u tych spraw na sprawy
administracyjne i sprawy wynikaj¹ce z podleg³o-
œci s³u¿bowej, a tak¿e wskazano sposób docho-
dzenia roszczeñ funkcjonariuszy wynikaj¹cych
ze stosunku s³u¿bowego. Okreœlone zosta³y zasa-
dy ponownego nawi¹zania stosunku s³u¿bowego
z funkcjonariuszami, których stosunek s³u¿bowy
uprzednio usta³, a tak¿e zasady przyznawania od-
szkodowania za wadliwe zwolnienie ze s³u¿by, za-
sady przywracania stopni S³u¿by Wiêziennej oraz
zasady zwi¹zane z dokonywaniem potr¹ceñ
z uposa¿enia funkcjonariuszy.

Rozdzia³ 21 dotyczy odpowiedzialnoœci dyscyp-
linarnej funkcjonariuszy. Ustawa przyjmuje jako
zasadê ponoszenie odpowiedzialnoœci dyscypli-
narnej wy³¹cznie przed prze³o¿onym dyscyplinar-
nym, z zachowaniem prawa funkcjonariusza do
odwo³ania siê od decyzji dyscyplinarnej do wy¿-
szego prze³o¿onego, a nastêpnie, w przypadku
braku pozytywnego dla niego rozstrzygniêcia, do
w³aœciwego s¹du pracy. Przewiduje siê likwidacjê
s¹dów dyscyplinarnych i wprowadzenie instytu-
cji rzecznika dyscyplinarnego jako niezale¿nego
podmiotu prowadz¹cego postêpowanie dyscypli-
narne, który ma gwarantowaæ sprawnoœæ prze-
biegu postêpowania dyscyplinarnego. Ustawa
przewiduje równie¿ wprowadzenie uproszczone-
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go postêpowania dyscyplinarnego wraz z mo¿li-
woœci¹ dobrowolnego oddania siê karze.

Rozdzia³ 22 to wy³¹cznie przepisy przejœciowe
i koñcowe. W toku posiedzenia komisji wprowa-
dzono czterdzieœci cztery poprawki. Zwrócê uwa-
gê tylko na te o charakterze merytorycznym, a po-
minê te o charakterze czysto legislacyjnym i do-
precyzowuj¹cym.

W poprawce pierwszej jest wskazanie – taki jest
cel tej poprawki – ¿e cecha apolitycznoœci dotyczy
funkcjonariuszy i pracowników S³u¿by Wiêzien-
nej, a nie ca³ej S³u¿by Wiêziennej jako formacji.

Poprawka trzecia dodaje do katalogu podsta-
wowych zadañ S³u¿by Wiêziennej wprowadzenie
oddzia³ywañ resocjalizacyjnych.

Poprawka czwarta poszerza katalog podstawo-
wych zadañ S³u¿by Wiêziennej o obowi¹zek hu-
manitarnego traktowania osób pozbawionych
wolnoœci.

Poprawki pi¹ta, szósta i dwudziesta trzecia do-
stosowuj¹ przepisy ustawy do rozwi¹zañ przyjê-
tych w ustawie o finansach publicznych. Poprzez
umo¿liwienie funkcjonowania w formie instytucji
gospodarki bud¿etowej zmierzaj¹ do o¿ywienia
oœrodków doskonalenia kadr i oœrodków szkole-
nia S³u¿by Wiêziennej.

Poprawka dziewi¹ta precyzuje w przepisie za-
wieraj¹cym katalog œrodków przymusu to, czym
s¹ œrodki techniczne zapobiegaj¹ce nawo³ywaniu
do buntu lub niepos³uszeñstwa.

Poprawki siedemnasta i dwudziesta stanowi¹,
¿e na stanowiska s³u¿bowe chor¹¿ych bêd¹ mogli
byæ mianowani funkcjonariusze maj¹cy co naj-
mniej œrednie wykszta³cenie.

Poprawki osiemnasta i dziewiêtnasta stano-
wi¹, ¿e funkcjonariusz przyjêty do s³u¿by, który
spe³nia wymogi w zakresie wykszta³cenia, przed
uzyskaniem kwalifikacji i odpowiedniego sta¿u
nie bêdzie mianowany na pierwsze stanowisko
oficerskie, lecz podoficerskie. Mianowanie fun-
kcjonariusza nowo przyjêtego do s³u¿by na pier-
wsze stanowisko oficerskie lub chor¹¿ego bêdzie
mo¿liwe jedynie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu wy-
równanie do dwóch lat okresu s³u¿by w korpusie
podoficerów, po którym mo¿e nast¹piæ nadanie
kolejnego, wy¿szego stopnia S³u¿by Wiêziennej.

Poprawka dwudziesta druga przewiduje przy-
znanie odpowiednio podwy¿szonego dodatku za
wys³ugê lat dla funkcjonariuszy z dwudziestopiê-
cioletnim i trzydziestoletnim sta¿em s³u¿by.

Poprawka dwudziesta pi¹ta stanowi, ¿e fun-
kcjonariusz, który zosta³ przeniesiony na ni¿sze
stanowisko s³u¿bowe z przyczyn przez niego nie-
zawinionych, bêdzie pobiera³ wynagrodzenie
przewidziane dla poprzednio zajmowanego stano-
wiska nie do chwili uzyskania takiego uposa¿enia

na nowym, ni¿szym stanowisku, lecz do chwili
mianowania go na co najmniej równorzêdne sta-
nowisko s³u¿bowe.

Poprawki dwudziesta szósta i dwudziesta siód-
ma maj¹ na celu usuniêcie przepisu, który po-
zwala przenieœæ funkcjonariusza na ni¿sze stano-
wisko s³u¿bowe w przypadku stwierdzenia w opi-
nii s³u¿bowej nieprzydatnoœci na zajmowanym
stanowisku.

Poprawka dwudziesta ósma poszerza listê
przyczyn przeniesienia funkcjonariusza na ni¿sze
stanowisko s³u¿bowe o przypadek utraty kwalifi-
kacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Poprawka dwudziesta dziewi¹ta zmierza do
zobligowania prze³o¿onych do umo¿liwienia fun-
kcjonariuszom niezw³ocznego odbioru nadgodzin
w ramach jednego czteromiesiêcznego okresu
rozliczeniowego.

Poprawka trzydziesta druga nak³ada na prze³o-
¿onych obowi¹zek przeciwdzia³ania zjawisku
mobbingu i nakazuje w przypadkach jego zaist-
nienia odpowiednie stosowanie przepisów kodek-
su pracy.

Poprawka trzydziesta ósma przyznaje funkcjo-
nariuszom prawo do wniesienia odwo³ania od roz-
kazu personalnego. Wniesienie odwo³ania nie bê-
dzie jednak wstrzymywa³o wykonania wydanego
rozkazu.

Poprawka czterdziesta pierwsza dodaje do ka-
talogu przewinieñ dyscyplinarnych takie zacho-
wanie funkcjonariusza, które polega na niehu-
manitarnym traktowaniu osób pozbawionych
wolnoœci, uw³aczaj¹cym ich godnoœci.

Poprawki czterdziesta druga i czterdziesta
czwarta poszerzaj¹ katalog kar wymierzanych
w postêpowaniu dyscyplinarnym o karê naj³ago-
dniejsz¹, któr¹ bêdzie upomnienie, oraz stano-
wi¹, ¿e zatarcie tej kary nast¹pi po up³ywie trzech
miesiêcy.

Pragnê podkreœliæ, ¿e w pracach komisji oprócz
przedstawicieli ministerstwa i S³u¿by Wiêziennej
uczestniczyli równie¿ przedstawiciele œwiata na-
uki. Komisja zwróci³a siê o opiniê do profesora do-
ktora habilitowanego Jerzego Kwaœniewskiego
z Instytutu Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego, a tak¿e do pana
doktora Paw³a Moczyd³owskiego, by³ego dyrekto-
ra generalnego S³u¿by Wiêziennej, do profesora
doktora habilitowanego Teodora Szymanowskie-
go z Wydzia³u Stosowanych Nauk Spo³ecznych
i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
a tak¿e profesora doktora habilitowanego Marka
Konopczyñskiego, rektora Pedagogium – Wy¿szej
Szko³y Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warsza-
wie. Wszyscy ci czterej eksperci uczestniczyli
w pracach komisji praw cz³owieka i prawo-
rz¹dnoœci, przed³o¿yli obszerne opinie na piœmie,
jak równie¿ prezentowali pogl¹dy w swoich wy-
st¹pieniach. Opinie zasadniczo by³y zbie¿ne,
wszyscy eksperci widzieli raczej nieco inny model
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S³u¿by Wiêziennej. Podkreœlali to, ¿e w zasadzie
taka dyskusja winna odbyæ siê wtedy, kiedy opra-
cowywano za³o¿enia do tworzenia ustawy, a nie
na obecnym etapie. Niemniej jednak wiele cen-
nych uwag profesorów zosta³o wykorzystanych,
w celu poprawienia ustawy, w poprawkach, które
przed chwil¹ zaprezentowa³em. W szczególnoœci
w zasadzie chyba wszyscy eksperci zwracali uwa-
gê na to, ¿e S³u¿ba Wiêzienna powinna byæ przede
wszystkim s³u¿b¹ cywiln¹, a nie s³u¿b¹ mundu-
row¹, zmilitaryzowan¹. Odwo³ywali siê tutaj do
wzorców powszechnie stosowanych w Unii Euro-
pejskiej. Przedstawiciele resortu powiedzieli, ¿e
owszem, uczyniono wiele w tym kierunku równie¿
w tej ustawie, chocia¿by dyrektor generalny bê-
dzie móg³ byæ powo³ywany nie tylko spoœród fun-
kcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej, ale i spoœród
osób cywilnych, które bêd¹ posiada³y odpowied-
nie kwalifikacje. Podkreœlano równie¿, ¿e nie jest
mo¿liwe przemodelowanie s³u¿by w ci¹gu krót-
kiego czasu ze s³u¿by mundurowej i zmilitaryzo-
wanej na s³u¿bê cywiln¹, ¿e to siê musi odbywaæ
w pewnym czasie. St¹d ta ustawa poniek¹d zmie-
rza w tym kierunku, ale na uzyskanie pe³nego
modelu potrzeba jednak czasu i stopniowych
zmian, a nie gwa³townych, skokowych.

W posiedzeniach komisji uczestniczyli tak¿e
pos³owie sprawozdawcy. W pracach komisji ucze-
stniczyli równie¿ aktywnie przedstawiciele zwi¹z-
ków zawodowych, a wiele ich sugestii znalaz³o
swój fina³ w postaci poprawek.

Komisja proponuje przyjêcie ustawy wraz z po-
prawkami, które omówi³em oraz poprawkami
o charakterze technicznym, legislacyjnym i do-
precyzowuj¹cym. Serdecznie dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, pan jest te¿ sprawozdawc¹

wniosków mniejszoœci. Rozumiem, ¿e wnioski
mniejszoœci zg³osi³ pan senator i pan senator Ci-
choñ. To proszê teraz przemówiæ jako sprawo-
zdawca wniosków mniejszoœci.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Dobrze.)
(Rozmowy na sali)
Niech pan nie opuszcza mównicy, tylko wy-

st¹pi w innej roli.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Wniosek mniejszoœci zmierza w nastêpuj¹cym

kierunku. Oto na mocy ustawy zostaje powo³ana
Rada Polityki Penitencjarnej, w sk³ad której
wchodz¹ przedstawiciele Ministerstwa Sprawied-
liwoœci, S³u¿by Wiêziennej, przedstawiciele nauki
oraz organizacji pozarz¹dowych. Poprawka
mniejszoœci zmierza do tego, ¿eby wœród praco-

wników S³u¿by Wiêziennej znajdowa³ siê przynaj-
mniej jeden przedstawiciel zwi¹zku zawodowego.
To jest jedna poprawka.

A druga poprawka dotyczy art. 223 ustawy.
Mianowicie przepis ten mówi w ten sposób: „Fun-
kcjonariuszowi, z którym ponownie nawi¹zano
stosunek s³u¿bowy albo wobec którego umorzono
postêpowanie, o którym mowa w art. 221, przy-
s³uguje za okres pozostawania poza s³u¿b¹
œwiadczenie pieniê¿ne równe uposa¿eniu na sta-
nowisku s³u¿bowym zajmowanym bezpoœrednio
przed ustaniem stosunku s³u¿bowego, nie wiêcej
jednak ni¿ za okres 6 miesiêcy i nie mniej ni¿ za
1 miesi¹c”. Poprawka zmierza w tym kierunku,
¿eby wyrazy „6 miesiêcy” zast¹piæ wyrazami
„12 miesiêcy”. Tak wiêc funkcjonariuszowi, z któ-
rym ponownie nawi¹zano stosunek s³u¿bowy,
przys³uguje za okres pozostawania poza s³u¿b¹
œwiadczenie pieniê¿ne równe uposa¿eniu za
okres dwunastu miesiêcy, a nie, jak jest w usta-
wie, szeœciu miesiêcy. To jest druga poprawka
mniejszoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ, sprawo-

zdawca wniosków mniejszoœci.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. Witam mniej-

szoœæ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wnioski mniejszoœci s¹ dwa. Uwzglêdniaj¹ one

w du¿ej mierze stanowisko zwi¹zków zawodo-
wych S³u¿by Wiêziennej, a sprowadzaj¹ siê do po-
szerzenia sk³adu Rady Polityki Pieniê¿nej po-
przez…

(G³osy z sali: Nie, nie…)
Penitencjarnej, przepraszam – co znacz¹ nawy-

ki automatycznego kojarzenia.
…Rady Polityki Penitencjarnej poprzez wprowa-

dzenie do niej, wœród przedstawicieli S³u¿by Wiê-
ziennej, co najmniej jednego przedstawiciela…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale pan se-
nator Piotrowicz przed chwil¹ o tym mówi³. To jest
to samo.)

(G³osy z sali: To samo.)
Aha, je¿eli mówi³, to ja przejdê do drugiej po-

prawki…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O drugiej

te¿ mówi³.)
W takim razie innych nie ma, Wysoki Senacie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To ja bardzo

przepraszam…)
Skoro mnie senator Piotrowicz wyrêczy³, to pan

marsza³ek mnie wywo³a³ zbytecznie. Ale jestem
pos³uszny i zjawi³em siê na mównicy. Dziêkujê.
(Weso³oœæ na sali)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Zgodnie ze scenariuszem. Ale rozumiem, ¿e pa-
nowie siê zgadzaj¹. Dziêkujê panu senatorowi
bardzo.

(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê.)
To teraz pytania. W takim razie do senatora

Piotrowicza… A¿ dwa pytania.
Najpierw senator Bisztyga, potem Knosala. Ja

te¿ mam krótkie pytanie.
Panie Senatorze, poproszê pana tutaj jako

sprawozdawcê. Proszê.
A pan senator Bisztyga bêdzie ³askaw zadaæ py-

tanie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Bardzo proszê.
W rozdziale 3 ustawa wprowadza mo¿liwoœæ

korzystania z paralizatorów obezw³adniaj¹cych
za pomoc¹ ³adunku elektrycznego itd. To jest py-
tanie trochê do pana sprawozdawcy, a trochê do
szefów s³u¿by i resortu. Czy nie boimy siê, ¿e po-
wtórzy siê taki przypadek, jak w Kanadzie na lot-
nisku, gdzie Polakowi zaszkodzono takimi
urz¹dzeniami? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest takie. Mamy nowy organ
doradczy, czyli Radê Polityki Penitencjarnej. Ja
od przedstawiciela zwi¹zku zawodowego s³ysza-
³em, ¿e jej nie ma, ale taka inicjatywa bêdzie. Czy
ci ludzie bêd¹ swoj¹ pracê wykonywaæ nieodp³at-
nie, czy bêdzie jakaœ odp³atnoœæ? A je¿eli tak, to
jakie bêd¹ koszty? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Knosala, proszê bardzo, pytanie.
A pan senator sprawozdawca odpowie na wszy-

stkie pytania ³¹cznie.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym siê zapytaæ odnoœ-

nie do art. 28, który mówi, ¿e funkcjonariuszom
i pracownikom zabrania siê utrzymywania in-
nych ni¿ wynikaj¹ce z obowi¹zków s³u¿bowych
kontaktów z osobami pozbawionymi wolnoœci
oraz udzielania osobom nieupowa¿nionym infor-
macji dotycz¹cych osób pozbawionych wolnoœci,
tak¿e po ich zwolnieniu. I w zwi¹zku z tym mam
dwa pytania.

Czy funkcjonariusz albo pracownik S³u¿by
Wiêziennej bêdzie móg³ utrzymywaæ kontakty
z osadzonym w przypadku, gdy osob¹ t¹ bêdzie
cz³onek rodziny funkcjonariusza lub pracownika,
oczywiœcie niekoniecznie osadzony w tym samym
zak³adzie karnym? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, do ust. 2, in fine art. 28. Cho-
dzi o s³owa „tak¿e po ich zwolnieniu". Czy to nale-

¿y rozci¹gn¹æ równie¿ na zakaz utrzymywania
kontaktów z osobami pozbawionymi wolnoœci?
Tutaj mamy taki zapis: „tak¿e po ich zwolnieniu”.
Dziêkujê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, i jeszcze moje krótkie pytanie.
Chodzi o poprawkê dwudziest¹ któr¹œ. Mo¿na

przenieœæ na ni¿sze stanowisko w przypadku
utraty kwalifikacji. Co to znaczy? Takie jest moje
pytanie.

W takim razie proszê teraz odpowiedzieæ na py-
tania pana senatora Bisztygi, Knosali, a potem…

A pan senator Korfanty tak¿e?
(Senator Bronis³aw Korfanty: Czy mogê zadaæ

pytanie?)
Tak, proszê o pytanie. Pan senator Piotrowicz

panuje nad materi¹ i œwietnie odpowie na wszyst-
kie pytania razem.

Proszê.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym zadaæ pytanie do-

tycz¹ce powo³ywanej Rady Polityki Penitencjar-
nej. Pan senator stwierdzi³, ¿e na posiedzeniach
komisji mieliœcie opinie wielu znawców tej mate-
rii. Ja mam przed sob¹ opiniê pana Teodora Szy-
manowskiego, który w ogóle kwestionuje powo³a-
nie Rady Polityki Penitencjarnej, mówi¹c o tym, ¿e
jest to oczywiste nieporozumienie, bowiem od
dziesiêciu lat istnieje powo³ywana przez prezesa
Rady Ministrów Rada G³ówna do Spraw Spo³ecz-
nej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Zosta³a ona
powo³ana w art. 40 k.k.w. i wraz z rozporz¹dzenia-
mi wykonawczymi pozwala ona na wykonywanie
tych wszystkich zadañ, którymi bêdzie siê zajmo-
wa³a Rada Polityki Penitencjarnej.

Ja mam pytanie, czy w ogóle by³ omawiany
sens powo³ania tego cia³a, skoro od dziesiêciu lat
istnieje takie cia³o – Rada G³ówna do Spraw Spo-
³ecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym tym ra-
zem – które tym samym siê zajmuje. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o paralizatory, to ka¿da broñ, ka¿-

dy œrodek niew³aœciwie skonstruowany, niepo-
siadaj¹cy odpowiedniego standardu, niew³aœci-
wie u¿yty mo¿e byæ niebezpieczny, mo¿e zagra¿aæ
bezpieczeñstwu. Myœlê, ¿e kwestia nie sprowadza
siê do tego, czy paralizatory nale¿y dopuœciæ do
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u¿ytku, czy te¿ nie, lecz do tego, jakie one maj¹
mieæ parametry i w jaki sposób nale¿y ich u¿ywaæ,
bo i nó¿ kuchenny mo¿e siê okazaæ, i czêsto tak
bywa, narzêdziem niebezpiecznym, gdy jest sto-
sowany w niew³aœciwy sposób.

S³u¿ba Wiêzienna musi dysponowaæ œrodkami
przymusu, bowiem istniej¹ takie sytuacje, ¿e bez
nich nie by³oby mo¿liwe utrzymanie bezpieczeñ-
stwa w zak³adzie karnym i utrzymanie pe³nej izo-
lacji, a do tego zak³ad karny czy areszt œledczy jest
powo³any. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiele œrodków
w jakimœ zakresie godzi w prawa cz³owieka, w ogó-
le samo wykonywanie kary pozbawienia wolnoœci,
gdy popatrzymy na to z innej strony, te¿ godzi
w podstawowe prawo cz³owieka, w prawo do wol-
noœci. Jednak z woli spo³ecznej, z woli ustawodaw-
cy okreœlono sytuacje, w których te prawa podmio-
towe, prawa obywatelskie ulegaj¹ ograniczeniu.
Przewidziana mo¿liwoœæ zastosowania œrodków
przymusu to jest te¿ pewnego rodzaju przyzwole-
nie na zastosowanie czasami mo¿e drastycznych
œrodków po to, ¿eby zapanowaæ nad sytuacj¹, ¿e-
by utrzymaæ porz¹dek w zak³adzie karnym.

Ja wiem, ¿e zdarzaj¹ siê przypadki, które na sku-
tek wadliwoœci urz¹dzenia b¹dŸ te¿ niew³aœciwego
jego zastosowania koñcz¹ siê tragicznie. Myœlê, ¿e
takich incydentów nie uda siê tak do koñca wyeli-
minowaæ z ¿ycia, ale trzeba uczyniæ wszystko, ¿eby
do takich incydentów – o jednym z nich wspomnia³
pan senator – nie dochodzi³o, a je¿eli, to aby zdarza-
³y siê one naprawdê wyj¹tkowo rzadko.

Czy rada bêdzie dzia³aæ odp³atnie, czy te¿ nie?
Przyznam szczerze, ¿e nie pytaliœmy o to na posie-
dzeniu komisji. Nawi¹zuj¹c tu do pytania pana
senatora Korfantego, powiem, ¿e w kontekœcie
opinii pana profesora Szymanowskiego rzeczywi-
œcie zastanawiano siê nad tym, czy jest sens po-
wo³ywania i utrzymywania drugiego podmiotu,
podobnie dzia³aj¹cego. Zostaliœmy jednak prze-
konani przez przedstawicieli ministerstwa i S³u¿-
by Wiêziennej do tego, ¿e na pewno przyczyni siê
to do lepszego wykonywania s³u¿by. Wydawa³o
nam siê, ¿e je¿eli coœ ma s³u¿yæ dobru, tak¿e sk³ad
personalny wydawa³ nam siê œwiadczyæ o tym, ¿e
przyczyni siê to do lepszego funkcjonowania za-
k³adów karnych i aresztów œledczych, do prowa-
dzenia lepszej polityki penitencjarnej, to warto to
przyj¹æ. Myœlê, ¿e wszystko, co s³u¿y jakiemuœ do-
bru, warte jest poparcia, dlatego ostatecznie mi-
mo zastrze¿eñ pana profesora Szymanowskiego
uznaliœmy, ¿e trzeba tê radê pozostawiæ.

Pan senator pyta³ o art. 28, mianowicie o rela-
cje funkcjonariusza z osobami pozbawionymi
wolnoœci. Kazusu, o który zapyta³ pan senator,
rzeczywiœcie nie omawialiœmy na posiedzeniu ko-
misji. Przede wszystkim uznaliœmy, ¿e ze wszech
miar funkcjonariusz nie powinien wchodziæ w ¿a-
dne, ¿e tak powiem, uk³ady z osobami pozbawio-

nymi wolnoœci, miêdzy nim a podopiecznym powi-
nien byæ zachowany pewien dystans, wobec oso-
by pozbawionej wolnoœci powinien on zawsze wy-
stêpowaæ jako funkcjonariusz, mo¿na powie-
dzieæ, najbardziej ¿yczliwy funkcjonariusz, trosz-
cz¹cy siê o to, ¿eby wykorzystaæ wszystkie swoje
kontakty w celu resocjalizacji i readaptacji.

Mo¿na myœleæ o ró¿nych patologicznych przy-
padkach, kiedy dochodzi do prze³amania tej ba-
riery i do pewnego zbli¿enia, które jest niepo¿¹da-
ne w funkcjonowaniu tej s³u¿by, chocia¿by z ta-
kiego prostego powodu, ¿e mo¿na zapytaæ, dla-
czego z jednym pozbawionym wolnoœci funkcjo-
nariusza ³¹cz¹ inne relacje, a z drugim inne. Rodzi
to poczucie nierównego traktowania. Nie chcê ju¿
wymyœlaæ przyk³adów innych patologicznych za-
chowañ, wystarczy pofolgowaæ trochê wyobraŸni,
¿eby odpowiedzieæ sobie na to pytanie i wiedzieæ,
¿e to siê zdarza i dobrze siê sta³o, ¿e znalaz³o siê to
w ustawie. Mo¿e to dotyczyæ nawet stosunku pra-
cy, bo te¿ mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, w któ-
rej funkcjonariusz zleca pracê osobie pozbawio-
nej wolnoœci, zleca, aby w celi coœ dla niego wyko-
nywa³a itd., itd.

W ka¿dym razie chodzi³o tu panu senatorowi
tak¿e o tak¹ sytuacjê, w której ktoœ z cz³onków ro-
dziny odbywa karê. S¹dzê, ¿e wtedy ten ktoœ nie
jest ju¿ funkcjonariuszem s³u¿by, nie przychodzi
tam jako funkcjonariusz. Je¿eli przychodzi do in-
nego zak³adu, to jako cz³onek rodziny, a nie jako
funkcjonariusz. Myœlê, ¿e tak nale¿y…

(Senator Gra¿yna Sztark: …w tym samym za-
k³adzie karnym jest osadzony.)

Nie, nie, ja pomijam tê kwestiê, bo na pewno
jest tak, ¿e nie jest osadzony w tym samym zak³a-
dzie karnym. To pozostaje poza wszelkim spo-
rem, ja zaistnienia takiego przypadku nawet nie
zak³adam. Mówiê o tym, ¿e cz³onek rodziny odby-
wa karê w zupe³nie innym zak³adzie, a wtedy
funkcjonariusz przychodzi ju¿ nie jako funkcjo-
nariusz, lecz jako osoba bliska, krewna, ktoœ
z rodziny.

W odniesieniu do pytania, które zada³ pan mar-
sza³ek – gdzieœ to zanotowa³em – dotycz¹cego utra-
ty kwalifikacji, powiem tak. Rozwa¿aliœmy na przy-
k³ad tak¹ sytuacjê, w której funkcjonariusz S³u¿by
Wiêziennej jest zatrudniony jako kierowca i utraci³
prawo jazdy, albo ze wzglêdów zdrowotnych, albo
zosta³o ono zatrzymane z uwagi na prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeŸwoœci, wzglêdnie inne in-
cydenty, w ka¿dym razie utraci³ prawo jazdy. Jest
wtedy nieprzydatny do s³u¿by, bo utraci³ kwalifi-
kacje konieczne do wykonywania zawodu kierow-
cy. Mo¿na te¿ wymyœliæ przyk³ady innych sytuacji,
ale generalnie chodzi o tego typu sprawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Knosala, potem pan senator

Trzciñski. Tak?
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(Senator Marek Trzciñski: Nie.)
A nie. Dobrze.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Ja króciutko, Panie Marsza³ku, ad vocem.
Chyba niezupe³nie dobrze zosta³em zrozumia-

ny, jeœli chodzi o kontakty z pobawionymi wolno-
œci. Tutaj jest napisane: tak¿e po ich zwolnieniu.
Zatem nie ma tu wskazanego ¿adnego okresu.
Z tego wynika, ¿e z kimœ, kto by³ osadzony, i od te-
go czasu minê³o ju¿ dziesiêæ lat, funkcjonariusz,
który ca³y czas jest funkcjonariuszem, nadal nie
mo¿e czy nie powinien siê kontaktowaæ. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Myœlê, ¿e rzeczywiœcie ten przepis mo¿e rodziæ
w¹tpliwoœci, co do tego siê zgadzam. Podczas po-
siedzenia komisji nie dyskutowaliœmy na ten te-
mat, jak dalece, na jak d³ugi okres rozci¹ga siê ten
zakaz. Myœlê, ¿e ten przepis mo¿e wymagaæ jakie-
goœ doprecyzowania. Byæ mo¿e przedstawiciele
ministerstwa maj¹ jakiœ pogl¹d w zwi¹zku
z brzmieniem tego przepisu. Generalnie rzecz bio-
r¹c, wydaje siê, ¿e funkcjonariusz powinien fun-
kcjonowaæ w okreœlonym œrodowisku, w szczegól-
noœci chodzi o to, ¿eby nie wykorzystywa³ tych re-
lacji, które zosta³y zawi¹zane podczas odbywania
kary. Myœlê, ¿e taka jest idea. Chodzi o to, ¿eby nie
wykorzystywa³ tego, ¿e pozna³ skazanego, i teraz
nawi¹zywa³ z nim relacje, a tamten z kolei móg³by
rozwa¿aæ to, ¿e w przysz³oœci, gdy wróci na drogê
przestêpstwa, bêdzie traktowany w szczególny
sposób, bo przecie¿ ³¹czy ich ju¿ coœ wiêcej poza
zwyk³¹ relacj¹ miêdzy funkcjonariuszem S³u¿by
Wiêziennej a osob¹ pozbawion¹ wolnoœci.

Rzeczywiœcie ten przepis mo¿e wymagaæ dopre-
cyzowania. Nie by³o na ten temat dyskusji, a ja
w tej chwili nie czujê siê na si³ach, by w sposób
kompetentny odpowiedzieæ na to pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, by³ to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje Ministerstwo Sprawiedli-
woœci. Witam pana ministra Stanis³awa Chmie-
lewskiego.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
Z tego, co rozumiem, w wiêkszoœci ustawê ju¿

znamy, wiêc od razu mo¿e pan minister spróbowaæ
odpowiedzieæ na jedno czy dwa pytania, które…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Stanis³aw Chmielewski: Postaram siê.)

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:

Dziêkujê.
Dzieñ dobry wszystkim.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañ-

stwo!
Mam zaszczyt po raz pierwszy wystêpowaæ

w Wysokiej Izbie i mówiæ o naszej pracy merytory-
cznej. Chcia³bym to podkreœliæ z ca³¹ moc¹ i za to
podziêkowaæ, czyni³em to ju¿ w Sejmie, bo praca
w komisji, w³aœciwie z komisj¹, tak bym to na-
zwa³, nie w komisji, lecz z Komisj¹ Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji Wysokiej Izby by³a
równie merytoryczna. Myœlê, ¿e taki sposób pracy
– s¹dzê tak zreszt¹ te¿ po tej dyskusji, któr¹ mia-
³em tu przyjemnoœæ s³yszeæ – utrzymamy do koñ-
ca prac nad t¹ ustaw¹.

I tutaj muszê w imieniu rz¹du wypowiedzieæ
kilka s³ów ogólnych, poniewa¿ ta ustawa dotyczy
bardzo szczególnej w naszym ¿yciu publicznym
formacji – formacji, której zadania maj¹ s³u¿yæ
ogó³owi obywateli w wa¿nym dla nas wszystkich
zakresie, a wiêc w zakresie bezpieczeñstwa. Bo
czym¿e, jak nie ochron¹ bezpieczeñstwa publicz-
nego, jest wykonywanie kary pozbawienia wolno-
œci i wykonywanie tymczasowego aresztowania
b¹dŸ innych œrodków, które prowadz¹ do pozba-
wienia wolnoœci w sensie faktycznym, a wiêc do
umieszczenia, do osadzenia kogoœ w zak³adzie
karnym czy w areszcie œledczym.

Do tej pory mieliœmy ustawê z 1996 r. o S³u¿bie
Wiêziennej, a wiêc up³ynê³o ju¿ trzynaœcie lat, od-
k¹d zaczê³a ona obowi¹zywaæ. W miêdzyczasie ja-
ko pañstwo demokratyczne uchwaliliœmy konsty-
tucjê, znaleŸliœmy siê w Unii Europejskiej i to
wszystko skierowa³o nas na drogê przygotowania
nowego projektu ustawy. Praca nad t¹ ustaw¹ nie
by³a prac¹ nadmiernie szybk¹, by³a ona prowa-
dzona w sposób bardzo odpowiedzialny, z du¿ym
udzia³em konsultacji. Przygotowaliœmy z uwzglê-
dnieniem wymogów konstytucyjnych i wymogów
wynikaj¹cych z prawa Unii Europejskiej projekt,
który w sposób ca³oœciowy obejmuje to, co bardzo
merytorycznie przedstawi³ tu pan senator Piotro-
wicz, reguluje kwestie dotycz¹ce zadañ, roli, praw
i obowi¹zków S³u¿by Wiêziennej. Prawa i obo-
wi¹zki to oczywiœcie prawa poszczególnych fun-
kcjonariuszy, ale te¿ i s³u¿by jako ca³oœci.

Wysoka Izbo, aktualnie obowi¹zuj¹ca ustawa
o S³u¿bie Wiêziennej jest aktem, jak ju¿ mówi³em,
z 1996 r. i nie spe³nia ona wszystkich wymogów
konstytucyjnych. W szczególnoœci w takim zakre-
sie, i¿ wiele materii, które regulujemy w tej nowej
ustawie sejmowej – w³aœnie w ustawie, przez co
podnosimy rangê tych przepisów do rangi usta-
wowej – do tej pory by³o regulowanych w rozpo-
rz¹dzeniach. I to nie jest dobrze oceniane zarówno
w doktrynie w zakresie legislacji, jak i przez Try-
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buna³ Konstytucyjny, poniewa¿ wczeœniej te upo-
wa¿nienia by³y formu³owane nie zawsze w sposób
zgodny z konstytucj¹ z 1997 r. Po prostu ten wy-
móg powsta³ póŸniej i to upowa¿nienie nie zawsze
przystaje do tego, co zapisano w konstytucji.

Przyk³adowo ustawa, o której dziœ dyskutuje-
my, okreœla w nowy sposób, uwzglêdniaj¹cy rów-
nie¿ prawo unijne, kwestie dotycz¹ce czasu pra-
cy, urlopów czy te¿ uprawnieñ wynikaj¹cych z ro-
dzicielstwa. O tym zreszt¹ rozmawialiœmy wczo-
raj, na posiedzeniu komisji, na którym pada³y
doœæ szczegó³owe pytania, je¿eli chodzi o upra-
wnienia kobiety w ci¹¿y i jej udzia³u w s³u¿bie.

Myœlê, ¿e warto podkreœliæ, i¿ mamy nowe roz-
wi¹zanie dotycz¹ce powo³ywania kadry kierowni-
czej. Wprawdzie budzi ono obawy u niektórych
funkcjonariuszy, ale myœlê, ¿e trzeba na to spo-
jrzeæ inaczej. Stawiamy sobie tak wa¿ne zadania,
jako pañstwo, jako S³u¿ba Wiêzienna w zakresie
bezpieczeñstwa, ¿e osoby, które decyduj¹ siê na
to, aby pe³niæ funkcje kierownicze, musz¹ wie-
dzieæ, ¿e ta funkcja nie jest tylko po to, jak niektó-
rzy to okreœlaj¹, ¿eby siê urz¹dziæ. Nie, to ma byæ
praca wykonywana z powo³ania i dla dobra wspól-
nego. Oczywiœcie trzeba do tego podejœæ w sposób
racjonalny i dlatego w czasie prac nad projektem
naszym staraniem by³o doprowadzenie do tego,
aby osoby, o których mowa, w momencie, kiedy
skoñcz¹ swoj¹ misjê, mog³y w sposób normalny
znaleŸæ siê b¹dŸ w innym miejscu, czyli poza s³u¿-
b¹, b¹dŸ w s³u¿bie, ale w miejscu, które pozwoli
na wykorzystanie ich przygotowania merytorycz-
nego.

Dzisiejsza S³u¿ba Wiêzienna to nie jest ju¿ ta
s³u¿ba – choæ pojawia³y siê takie g³osy w czasie
dyskusji w komisji – z jak¹ mieliœmy do czynienia
przed trzydziestoma, czterdziestoma czy piêæ-
dziesiêcioma laty. 40% osób z grona pracowni-
ków S³u¿by Wiêziennej ma wy¿sze wykszta³ce-
nie. Tej nowej ustawie przyœwieca³a pewna myœl
tworzenia okreœlonych korpusów w tej s³u¿bie.
I poprawki, jakie zosta³y na wczorajszym posie-
dzeniu komisji ostatecznie przyjête, no, niestety,
trochê nam zaburzy³y ten system, który by³ logi-
czny i spójny, i który by³ jednym z przejawów no-
wego spojrzenia na pracê w S³u¿bie Wiêziennej
jako na karierê zawodow¹, w dobrym tego s³owa
znaczeniu.

I w tym momencie chcia³bym ju¿ przejœæ do tej
tematyki, chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê kon-
kretnie na cztery poprawki, które z punktu widze-
nia rz¹du – ze wzglêdu na przed³o¿enie, jakie przy-
j¹³ Sejm – muszê, niestety, oceniæ jako z³e roz-
wi¹zania. I chcia³bym prosiæ Wysok¹ Izbê, Wysoki
Senat o to, aby siê nad tym jeszcze raz zastanowi³
i wróci³ do rozwi¹zania, które do tej pory by³o
w ustawie. Mam na myœli poprawki: siedemnast¹,
osiemnast¹, dziewiêtnast¹ i trzydziest¹ ósm¹.

Je¿eli chodzi o poprawkê siedemnast¹, która
dotyczy art. 44 ust. 3, to trzeba… Ta zmiana niby
jest niewielka, w sensie objêtoœci, ale za to istot-
na. Dlatego ¿e naszym celem by³o stworzenie kor-
pusu chor¹¿ych sk³adaj¹cego siê z osób, które w
dzisiejszej s³u¿bie maj¹ przed sob¹ mo¿liwoœci
awansu poprzez pog³êbianie wiedzy czy konty-
nuowanie nauki, na przyk³ad w ramach studiów
licencjackich, b¹dŸ chc¹ trafiæ do tej s³u¿by z ta-
kim w³aœnie przygotowaniem, wykszta³ceniem.
No i zmiana, któr¹ wprowadzono, a która w zasa-
dzie ten cenzus wykszta³cenia obni¿a do wy-
kszta³cenia œredniego, powoduje, ¿e mo¿e dojœæ
do tego, i¿, po pierwsze, osoby z wysokimi kwalifi-
kacjami nie bêd¹ chcia³y przychodziæ do s³u¿by,
a po drugie, bêdziemy musieli w sposób ca³kowi-
cie niezamierzony… No, oczywiœcie ka¿dy szef je-
dnostki ma prawo, a nawet obowi¹zek prowadze-
nia odpowiedniej polityki kadrowej, ale jedno-
czeœnie bêdzie ogromne parcie na to, ¿eby cho-
r¹¿ymi stawali siê ludzie, którzy maj¹ wykszta³ce-
nie œrednie.

To jest nierozerwalnie zwi¹zane z poprawk¹
osiemnast¹. W art. 47 jest mowa o tym, ¿e fun-
kcjonariusza przyjêtego do s³u¿by mianuje siê na
pierwsze stanowisko podoficerskie, je¿eli spe³nia
wymogi w zakresie wykszta³cenia okreœlone
w art. 38 pkt 7 przed uzyskaniem kwalifikacji za-
wodowych. Pierwotnie zapis mówi³ o stanowisku
odpowiednim – w przysz³oœci – do zajmowanego
stanowiska i w zasadzie do stopnia. A teraz to zo-
sta³o ca³kowicie zrównane – ka¿dy, kto przyjdzie
do s³u¿by, bêdzie musia³ zaczynaæ od stanowiska
m³odszego referenta. Trzeba powiedzieæ tak: psy-
cholog, wychowawca, który jest na przyk³ad pe-
dagogiem i ukoñczy³ studia wy¿sze, magisterskie,
lekarz, w momencie, kiedy zg³aszaj¹ siê do S³u¿by
Wiêziennej, s¹ przekonani, ¿e trafi¹ do korpusu
oficerskiego. I teraz powstaje pytanie, czy oni po-
winni od razu tam trafiæ, czy te¿ dopiero po tym
mniej wiêcej dwuletnim okresie, nazwijmy to,
sprawdzaj¹cym, bo taki okres jest przewidziany.
Za³o¿enie by³o takie, ¿e ten okres bêdzie oczywi-
œcie obowi¹zywa³ ka¿dego, kto do s³u¿by przycho-
dzi, ale jednoczeœnie bêdzie pobiera³ uposa¿enie
odpowiednie, ¿e tak powiem, do stanowiska, na
jakie ma trafiæ docelowo, bynajmniej nie do tego
pierwszego. I to pytanie jest skierowane do pañ-
stwa: czy takie rozwi¹zanie przy jednoczesnym
obni¿eniu cenzusu wykszta³cenia dla chor¹¿ych
pozwoli nam na dobry nabór i jednoczeœnie na do-
br¹ politykê kadrow¹ wobec tych, którzy dzisiaj
w tej s³u¿bie ju¿ s¹?

Z polityk¹ kadrow¹ jest równie¿ zwi¹zane pew-
ne uprawnienie szczególne przewidziane w art. 47
ust. 1a – mówiê w tym momencie o poprawce dzie-
wiêtnastej, gdzie wprowadzono mo¿liwoœæ dla dy-
rektora generalnego S³u¿by Wiêziennej, ¿eby
w szczególnie uzasadnionych przypadkach na
wniosek w³aœciwego prze³o¿onego wyra¿a³ zgodê

50. posiedzenie Senatu w dniu 10 marca 2010 r.
44 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o S³u¿bie Wiêziennej

(sekretarz stanu S. Chmielewski)



na mianowanie funkcjonariusza przyjêtego do
s³u¿by na pierwsze stanowisko oficerskie lub cho-
r¹¿ego, je¿eli spe³nia on wymogi w zakresie wy-
kszta³cenia przed uzyskaniem kwalifikacji zawo-
dowych i sta¿u s³u¿by. I to jest wyj¹tek, ale mo¿e
on staæ siê – i takie zagro¿enie istnieje – regu³¹
w dzia³aniu podejmowanym w stosunku do tych
w³aœnie osób. Dlatego myœlê, ¿e poprzednie roz-
wi¹zanie, które mówi³o tylko o pewnym wyj¹tku
w odniesieniu na przyk³ad do korpusu chor¹¿ych,
w tej mierze by³o zdecydowanie lepsze, bo pozwa-
la³o doceniæ d³ugoletni¹ s³u¿bê kogoœ, kto ma tyl-
ko wykszta³cenie œrednie, a wiêc w tym momencie
znajduje siê w korpusie podoficerskim, i prze-
nieœæ go na ukoronowanie jego kariery do korpu-
su chor¹¿ych, zapewniaj¹c mu tym samym wy¿-
sz¹ emeryturê. Dzisiaj z wyj¹tku mo¿emy uczyniæ
zasadê. Mo¿e inaczej to powiem. Mo¿e to byæ nie-
bezpieczne, tak to powiedzmy. Mo¿e byæ niebez-
pieczne. Ja nie chcê tu mówiæ o jakichœ nadu¿y-
ciach czy nieprawid³owoœciach, ale mo¿e siê to
wi¹zaæ z pewnym niebezpieczeñstwem, ¿e wszys-
cy bêd¹ chcieli z tego korzystaæ i dyrektor general-
ny bêdzie musia³ to w sposób powszechny stoso-
waæ.

Je¿eli chodzi o tê ostatni¹ poprawkê, poprawkê
trzydziest¹ ósm¹ do art. 219, to dochodzimy do
sytuacji o tyle trudnej, ¿e S³u¿ba Wiêzienna mo¿e
byæ dotkniêta w pewnym momencie, o czym
wszyscy musimy pamiêtaæ, sytuacj¹ wynikaj¹c¹
z bie¿¹cych zdarzeñ i te elementy rozkazu perso-
nalnego, na przyk³ad obejmuj¹ce oddelegowanie
do innej jednostki na okreœlony czas, musz¹ mieæ
miejsce. Je¿eli ktoœ ten rozkaz neguje, to nie wy-
obra¿am sobie, ¿eby tak jednoznacznie chcia³
pracowaæ. Wnoszenie odwo³ania od tego rozkazu
powoduje, ¿e prze³o¿ony nie bêdzie móg³ zacho-
waæ siê w sposób bardzo racjonalny i odpowie-
dzialny w stosunku do niego w zwi¹zku z zada-
niem kierowania jednostk¹, a jednoczeœnie on
ci¹gle bêdzie siê obawia³, czy nie bêdzie musia³
w zwi¹zku z rozkazem personalnym trafiaæ do
swojego prze³o¿onego nawet w sytuacji, kiedy robi
to dobrze.

Oprócz tego powstaje jeszcze jedno zagro¿e-
nie. Wprowadzamy tryb odwo³awczy, który rodzi
pytanie, czy, jak ktoœ bêdzie bardzo, bardzo kon-
sekwentny w swoim dzia³aniu i nie bêdzie zga-
dza³ siê z tym rozkazem, w konsekwencji nie po-
winniœmy jako S³u¿ba Wiêzienna trafiæ do s¹du
administracyjnego. Trzeba powiedzieæ jedno. Je-
¿eli chodzi o takie decyzje jak rozkaz personalny,
to do tej pory orzecznictwo s¹dów administracyj-
nych jest jednoznaczne: nie ma podstaw, ¿eby ta-
kie odwo³anie przys³ugiwa³o. Teraz powstanie
sytuacja nowa, która bêdzie niejasna zarówno
dla sêdziów, jak i dla kadry kierowniczej w S³u¿-
bie Wiêziennej.

Maj¹c na wzglêdzie te cztery poprawki, zwra-
cam siê do Wysokiej Izby z proœb¹, z apelem, tak
mówi³em równie¿ w Sejmie, aby tê ustawê uchwa-
liæ w przed³o¿eniu sejmowym, wracaj¹c do tych
czterech uregulowañ, które dotycz¹, jak ju¿ mó-
wi³em, art. 44, 47 i 219 ustawy sejmowej.

Przechodz¹c do zadanych pytañ, powiem, je¿eli
chodzi o pytanie zwi¹zane ze œrodkami przymu-
su, ¿e S³u¿ba Wiêzienna jest s³u¿b¹ profesjonal-
n¹. To wszyscy, którzy brali udzia³ w dyskusji za-
równo w Sejmie, jak i w senackiej komisji, po-
twierdzaj¹. Ten profesjonalizm S³u¿by Wiêziennej
przejawia siê w tym, ¿e dzisiaj w zasadzie w odnie-
sieniu do stosowania œrodków przymusu nie ma-
my ¿adnych roszczeñ. Szkolenia, które s¹ prowa-
dzone przez S³u¿bê Wiêzienn¹ w tej dziedzinie,
a wiêc w zakresie stosowania œrodków przymusu,
no i potem samo ich stosowanie, samo dzia³anie
funkcjonariuszy, nie jest na pewno nadmierne.
Ja takich obaw nie mam. Œrodki, w które jest wy-
posa¿ona s³u¿ba, s¹ coraz bardziej nowoczesne,
takie zadanie sobie stawiamy, mówimy równie¿
o tym, aby broñ by³a coraz lepsza, je¿eli w ogóle
ma byæ, bo to jest pytanie, czy broñ powinna w byæ
tej s³u¿bie w takim zakresie jak dzisiaj. Myœlê, ¿e
to jest cel, który jesteœmy w stanie realizowaæ
wspólnie z Centralnym Zarz¹dem S³u¿by Wiê-
ziennej w sposób jak najbardziej bezpieczny zaró-
wno dla osadzonych, jak i dla osób, które siê z ni-
mi kontaktuj¹.

Je¿eli chodzi o Radê Polityki Penitencjarnej, to
dwa elementy, które by³y podnoszone w pyta-
niach, s¹ oczywiœcie istotne, ale musimy pamiê-
taæ… Mo¿e inaczej. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e Rada
G³ówna do spraw Spo³ecznej Adaptacji i Pomocy
Skazanym dzia³a na podstawie kodeksu karnego
wykonawczego. Jest to rada powo³ywana przez
premiera, w zwi¹zku z tym jej zadania s¹ zdecydo-
wanie szersze ni¿ zadania, które mo¿na okreœliæ
mianem polityki penitencjarnej. Ona siê równie¿
tym zajmuje, ale od ca³kiem innej strony. Tak to
siê dzieje, ¿e bardziej myœlimy o tym, aby ludzie,
mo¿na powiedzieæ, nawet ci skazani, niekoniecz-
nie trafiali do zak³adów karnych – takie jest zada-
nie tej rady – a jak ju¿ trafi¹, ¿eby stamt¹d jak naj-
szybciej wyszli i ¿eby mo¿na im by³o pomagaæ w³a-
œnie w sposób wolnoœciowy.

Rada Polityki Penitencjarnej jako organ do-
radczy ministra sprawiedliwoœci bêdzie siê
zajmowa³a generalnie tylko tymi zagadnieniami,
które dotycz¹ wprost funkcjonowania zak³adów
karnych, pracy S³u¿by Wiêziennej, a tak¿e zaga-
dnieniami penitencjarnymi z punktu widzenia
tego momentu, kiedy ktoœ opuszcza zak³ad kar-
ny, a wiêc kontaktami miêdzy s³u¿bami o cha-
rakterze publicznym, wolnoœciowym, tak to na-
zwijmy, a s³u¿bami wiêziennymi. W zwi¹zku
z tym to siê nie dubluje, ale ta rada ma oczywi-
œcie, jeszcze raz podkreœlê, charakter doradczy
dla ministra sprawiedliwoœci.
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Je¿eli chodzi o kwestie kontaktów i tajemnicy
s³u¿bowej, to oczywiœcie jednym z wymagañ sta-
wianych funkcjonariuszom i pracownikom S³u¿-
by Wiêziennej jest zachowanie tajemnicy s³u¿bo-
wej. To jest coœ, co w zasadzie dotyczy ich zarówno
w s³u¿bie, jak i poza s³u¿b¹. Ten przepis art. 28,
do niego w zasadzie chcia³bym siê odnieœæ, bo pan
senator bardzo trafnie wyjaœni³ to wszystko, co
dotyczy tego bezpoœredniego kontaktu… Oczywi-
œcie nikt, kto racjonalnie dzia³a, a tak dzia³a S³u¿-
ba Wiêzienna, nie umieœci kogoœ z rodziny fun-
kcjonariusza w tym samym zak³adzie karnym.
Czy on nadal bêdzie funkcjonariuszem? Nie mo¿-
na tak a priori za³o¿yæ, ¿e musi tê funkcjê traciæ,
kiedy ktoœ z jego rodziny naruszy prawo. Naruszy
umyœlnie czy nieumyœlnie, bo to ró¿nie siê dzieje,
wypadek drogowy na przyk³ad ka¿demu mo¿e siê
przytrafiæ w jakimœ gorszym dniu i tutaj o umyœ-
lnoœci nie zawsze mo¿na mówiæ, a kiedy skutki te-
go wypadku s¹ bardzo negatywne, ró¿ne wyroki
zapadaj¹ i te¿ trzeba je wykonywaæ. Ale co jest
wa¿ne, w art. 28 w ust. 2 jest mowa o dwóch sy-
tuacjach. I ta druga sytuacja, opisana po s³owie
„oraz”, dotyczy „udzielania osobom nieupowa¿-
nionym informacji dotycz¹cych osób pozbawio-
nych wolnoœci tak¿e po ich zwolnieniu”. A wiêc za-
równo wtedy, gdy ktoœ jest osadzony, jak i potem,
kiedy opuœci zak³ad karny, funkcjonariusz z oso-
b¹ nieupowa¿nion¹, bo o to tu chodzi, to mo¿e byæ
nawet ka¿dy z nas, nie powinien rozmawiaæ.
Moim zdaniem, nawet przedawnienie karalnoœci
nie zwalnia tego funkcjonariusza z obowi¹zku
niemówienia o kimœ, czy by³, czy nie by³ w zak³a-
dzie karnym, a zw³aszcza, ¿e by³, bo o to chodzi. To
jest na pewno element pañstwa demokratyczne-
go, ja tak bym to odkreœli³; to jest du¿e s³owo, ale
ten funkcjonariusz musi sobie zdawaæ sprawê, ¿e
on nie mo¿e mówiæ wszystkim woko³o, gdzie on
pracuje, a zw³aszcza z kim siê tam styka.

Je¿eli chodzi o kwestie zwi¹zane z utrat¹ kwali-
fikacji, to wyjaœnienie, które tutaj pad³o, jest jak
najbardziej uzasadnione. Chodzi o elementy, któ-
re nie zawsze mo¿na przewidzieæ czy zapisaæ jako
nieprawid³owe wykonywanie obowi¹zków s³u¿bo-
wych. Czasami s¹ to elementy niezawinione, cza-
sami s¹ to elementy zawinione, generalnie chodzi
o utratê kwalifikacji. Myœlê, ¿e dyskusja, która
wczoraj nad tymi kilkudziesiêcioma poprawkami
odby³a siê w ramach prac komisji, wiele wyjaœni³a
równie¿ i w tym zakresie. Dyskusja siê odby³a,
wypracowano okreœlony zapis, który wydaje siê
bardzo racjonalny, dlatego te¿ o nim dzisiaj tutaj
nie mówimy, choæ pierwotnie przed³o¿enie by³o
trochê inne, ale s³u¿ba – mam tu na myœli kadrê
kierownicz¹ S³u¿by Wiêziennej – te¿ musi mieæ
pewn¹ mo¿liwoœæ oddzia³ywania na to, czy ktoœ
w tej s³u¿bie mo¿e pracowaæ, funkcjonowaæ, czy
te¿ nie. I ten przepis, oczywiœcie z uwzglêdnieniem

machiny odwo³awczej od tej decyzji, daje w³aœnie
szansê ocenienia osoby, która utraci³a kwalifika-
cje, w sposób obiektywny i bezpieczny dla wyko-
nywania zadañ s³u¿by.

Wysoka Izbo, dziêkujê za mo¿liwoœæ zabrania
g³osu. Mogê jeszcze tylko powiedzieæ, ¿e myœlê, i¿
ta dyskusja bêdzie nas prowadzi³a w kierunku
stworzenia bardzo dobrej ustawy. Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, ja zadam pierwsze pytanie.

Chcê zadaæ pytanie precyzuj¹ce co do pana sta-
nowiska. Otó¿ odniós³ siê pan krytycznie do czte-
rech z tych czterdziestu jeden poprawek. Czy to
oznacza, ¿e wszystkie pozosta³e poprawki rz¹d
akceptuje, tak? To jest moje pytanie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Powiem tak: jedna z poprawek, które przedsta-

wi³ rz¹d, nie zosta³a uwzglêdniona. To jest po-
prawka dotycz¹ca art. 68 i art. 72 ustawy, która
nawi¹zuje do tego, o czym mówi³em, a wiêc do za-
bezpieczenia w sposób racjonalny osób z kadry
kierowniczej, jeœli chodzi o moment ewentualne-
go odwo³ania. Dyskusja, jaka mia³a miejsce, je¿eli
chodzi o przepis art. 183, wywo³ana sugesti¹ pa-
na profesora Teodora Szymanowskiego, o ile dob-
rze pamiêtam, co do kwestii dojazdów… Tutaj do
tej pory by³o to ustalenie rz¹dowe, ale wczorajsze
oœwiadczenie, jakie zosta³o wyg³oszone w trakcie
prac komisji przez przedstawicieli S³u¿by Wiê-
ziennej o trudnoœciach zwi¹zanych z oszacowa-
niem skutków finansowych w tym zakresie, spo-
wodowa³o, ¿e wci¹¿ rozwa¿amy, czy ten zapis na-
dal popieraæ. Ja ju¿ wczoraj zg³asza³em w¹tpli-
woœæ co do mo¿liwoœci, jakie stwarza taki zapis,
je¿eli chodzi o uprawnienie funkcjonariuszy, ale
wi¹za³o siê to z pewn¹ wczeœniejsz¹ dyskusj¹ po-
miêdzy zwi¹zkami zawodowymi a stron¹ s³u¿bo-
w¹ w S³u¿bie Wiêziennej. W zwi¹zku z tym moja
wczorajsza negatywna opinia nie by³a i nie jest
opini¹ rz¹dow¹, a dyskusja w tym zakresie jesz-
cze trwa.

Generalnie, je¿eli chodzi o poprawki, które zo-
sta³y przyjête, a które zmieniaj¹ treœæ przed³o¿e-
nia sejmowego, chyba poza tymi dwiema, o ile do-
brze pamiêtam, s¹ akceptowane.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê.)
Wynika to z konsultacji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak, rozumiem, Panie Ministrze.
Teraz s¹ pytania.
Najpierw, jak rozumiem, pan senator Paszkow-

ski, senator Knosala, senator Meres. A potem ja
bêdê mia³ jeszcze krótkie pytanie.
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To proszê parami. I bardzo proszê, ¿eby pan mi-
nister odpowiada³ po dwóch pytaniach.

Panowie senatorowie Paszkowski i Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam w zasadzie dwie w¹tpliwoœci. Pierwsza

dotyczy art. 19. Jest w nim zawarty katalog ró¿ne-
go rodzaju œrodków przymusu bezpoœredniego,
które mog¹ byæ stosowane przez funkcjonariuszy.
Wiele jest tych œrodków, ale w pkcie 5 jest zapis
taki: œrodki techniczne zapobiegaj¹ce nawo³ywa-
niu do buntu lub niepos³uszeñstwa. Z uwagi na
to, ¿e w pozosta³ych punktach s¹ wymienione in-
ne ró¿nego rodzaju œrodki techniczne, mam pyta-
nie: co to s¹ za œrodki, które nie s¹ tymi obok wy-
mienionymi, a s³u¿¹ do zapobiegania nawo³ywa-
niu do buntu lub niepos³uszeñstwa? To jest moje
pierwsze pytanie.

Pytanie drugie dotyczy kwestii zwi¹zanej z pew-
nymi relacjami, nazwijmy to, wynikaj¹cymi ze
stosunku s³u¿bowego. A mianowicie art. 221
okreœla przypadki, kiedy mo¿na funkcjonariusza
przywróciæ do s³u¿by. To s¹ przypadki zwi¹zane
z ró¿nego rodzaju postêpowaniami dyscyplinar-
nymi koñcz¹cymi siê wydaleniem ze s³u¿by, jak
równie¿ postêpowaniami, nazwijmy to, karnymi,
które koñcz¹ siê, w skrócie mówi¹c, na przyk³ad
uniewinnieniem, zaœ art. 222 stanowi miêdzy in-
nymi, ¿e takiego funkcjonariusza przywraca siê
do s³u¿by, wydaje mu siê akt mianowania. I zasa-
da jest taka, ¿e powinien on byæ przywrócony na
poprzednio zajmowane stanowisko. Ale tam s¹
ust. 3 i ust. 4, które burz¹ tê ca³¹ konstrukcjê.
W ust. 3 jest napisane: w przypadku braku mo¿li-
woœci mianowania – chodzi o mianowanie na po-
przednio zajmowane stanowisko – mo¿na fun-
kcjonariusza mianowaæ na stanowisko s³u¿bowe
odpowiednio ni¿sze. A w ust. 4 jest napisane, ¿e
nastêpuje to za jego zgod¹, a je¿eli funkcjonariusz
nie wyra¿a zgody, to zwalnia siê go ze s³u¿by. Przy-
znam, ¿e dla mnie to jest rozwi¹zanie, powie-
dzia³bym, doœæ karko³omne, z uwagi na to, ¿e teo-
retycznie jest w tej s³u¿bie trzydzieœci tysiêcy sta-
nowisk. Czy wiêc S³u¿ba Wiêzienna nie jest w sta-
nie zapewniæ takiemu funkcjonariuszowi w akcie
mianowania mo¿liwoœci powrotu na to samo sta-
nowisko, jakie zajmowa³ przed ró¿nymi perturba-
cjami s³u¿bowymi, które go dotyczy³y? I czy du¿a
jest liczba osób – tutaj ju¿ dodatkowe pytanie –
w stosunku do których prowadzi siê postêpowa-
nia karne koñcz¹ce siê wyrokami, które to wyroki
ulegaj¹ nastêpnie uchyleniu, oraz tych, którym
uchylono te kary dyscyplinarne? Czy S³u¿ba Wiê-
zienna w takich sytuacjach nie jest w stanie po
prostu uczyniæ zadoœæ, oddaæ sprawiedliwoœæ?

I je¿eli coœ zosta³o uchylone w postêpowaniach,
które by³y podstaw¹ do tego, ¿eby kogoœ usun¹æ
ze s³u¿by, mówi¹c umownie, to czy nie jest rów-
nie¿ w stanie przywróciæ tê osobê do s³u¿by? Na
tym koñczê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To mo¿e, Panie Ministrze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Od razu, bêdzie
³atwiej.)

…teraz pan odpowie, bo tu by³o kilka pytañ. Po-
tem bêd¹ pytaæ kolejne osoby.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o œrodki techniczne, to tu aku-

rat, mówi¹c o merytorycznej pracy, jak najbar-
dziej mogê siê ni¹ wprost, ¿e tak powiem, po-
chwaliæ, równie¿ dziêki Wysokiemu Senatowi
i komisji. Pkt 5 w art. 19 zosta³ zmieniony w ra-
mach poprawki dziewi¹tej i dzisiaj ma on
brzmieæ tak: s¹ to œrodki techniczne w postaci
maski, zas³ony na twarz lub kasku z przy³bic¹
t³umi¹cych g³os, albo zestawu g³oœnikowego.
Tak wiêc one s¹ ju¿ tutaj wymienione w sposób
jednoznaczny, konkretny. I wed³ug oœwiadcze-
nia S³u¿by Wiêziennej s¹ to jedyne œrodki, które
oni stosuj¹, je¿eli chodzi o element poprzednio
zapisany w pkcie 5.

Co do zapisu art. 221, chodzi oczywiœcie o sy-
tuacje, o których mowa w art. 221 i art. 222… Ale
sytuacje, o których mowa w art. 222, zdarzaj¹ siê,
nie s¹ mo¿e bardzo czêste, ale wykluczyæ ich ni-
gdy nie mo¿na. Generalnie S³u¿ba Wiêzienna
przyjmuje tak¹ zasadê, ¿e ktoœ, kto w sposób, na-
zwijmy to, nieuprawniony czy nieprawid³owy zo-
sta³ z tej s³u¿by zwolniony, bo na przyk³ad toczy³o
siê d³ugie postêpowanie, wraca na to samo stano-
wisko. Ale jednoczeœnie musimy pamiêtaæ o jed-
nym: w tej s³u¿bie na tych stanowiskach nie mo¿e
byæ pustki, to po prostu musi funkcjonowaæ.
I w zwi¹zku z tym ktoœ te obowi¹zki przejmuje. Je-
¿eli przejmuje je na zasadzie pe³nienia obowi¹z-
ków, to w momencie, kiedy sytuacja siê wyjaœnia,
jest jakieœ rozwi¹zanie. Ale je¿eli to trwa trochê
d³u¿ej, to bêdzie to ju¿, niestety, czasami niemo¿-
liwe – mam tu na myœli powrót na dotychczas
zajmowane stanowisko – i wtedy rozwi¹zanie po-
legaj¹ce na zwolnieniu ze s³u¿by jest wyjœciem,
mo¿na powiedzieæ, honorowym. Je¿eli ktoœ nie
przyjmuje stanowiska, które jest równorzêdne,
z ró¿nych przyczyn, tutaj nie wchodzimy w mate-
riê, czy to jest kwestia czysto ludzka czy te¿ pie-
niê¿na… No, pewne rzeczy zwi¹zane z powrotem
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s¹ ju¿ po prostu czasami niemo¿liwe. W zwi¹zku
z tym powsta³ taki zapis. Zosta³o to, jak ju¿ mówi-
³em, wynegocjowane w ramach dyskusji ze zwi¹z-
kami zawodowymi, i st¹d taki zapis.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz kolejne pytania, tym razem senatorowie

Knosala i Meres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja przede wszystkim chcia³bym wyraziæ moje

pozytywne zdanie na temat kryteriów przyjêtych
do opinii. Rzeczywiœcie te kryteria s¹ jasne nawet
w œwietle teorii oceny i, powiedzia³bym, zachowu-
j¹ wszystkie wymagania. S¹ te¿ zaproponowane
trzy poziomy ocen: poni¿ej przeciêtnej, przeciêtny
i powy¿ej przeciêtnej. To co prawda s¹, mo¿na by
powiedzieæ, takie trzy poziomy… Trzy to ju¿ jest
pewne minimum, ni¿ej zejœæ nie mo¿na. I to oczy-
wiœcie powoduje te¿ pewien problem z ocen¹, po-
niewa¿ nie mo¿na jej wyraziæ w sposób dog³êbnie
zobiektywizowany. Ale to rzeczywiœcie mo¿na tro-
szkê obejœæ, przyjmuj¹c – i to tak siê robi – pewne
wytyczne. St¹d moje pytanie: czy projektodawca
rozwa¿a³ mo¿liwoœæ wprowadzenia wspólnych
wytycznych dla ró¿nych osób, które bêd¹ dokony-
wa³y tych ocen? Chodzi o to, ¿eby zapewniæ wiêk-
szy obiektywizm i porównywalnoœæ ocen, ponie-
wa¿ w jednym zak³adzie to coœ mo¿e byæ powy¿ej
przeciêtnej, a w innym to mo¿e byæ tylko przeciêt-
ne, czy nawet poni¿ej przeciêtnej. To oczywiœcie
siê zdarza, poniewa¿ proces oceny jest niezwykle
subiektywny. Jeœli chodzi o te takie porz¹dkuj¹ce
wytyczne, kiedy nale¿y uznaæ, ¿e coœ jest powy¿ej
przeciêtnej, ¿e coœ jest przeciêtne, ¿e coœ jest poni-
¿ej przeciêtnej, to muszê powiedzieæ, ¿e nawet za-
k³ady produkcyjne, oceniaj¹c pracowników, takie
wytyczne u siebie wprowadzaj¹, ¿eby w³aœnie to
obiektywizowaæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Meres.
Przypominam, ¿e to ma byæ minutowe pytanie

i ja chcia³bym, Panowie Senatorowie, ¿eby wypo-
wiedŸ pytajna trwa³a minutê.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Oczywiœcie

zastosujê siê.
Chodzi mi o poprawkê do art. 219, o odwo³anie

od rozkazu pilnego przeniesienia lub obsadzenia

stanowiska wtedy, kiedy taka sytuacja musi mieæ
miejsce. Jakie ta poprawka stworzy problemy?
Pan minister zwróci³ uwagê na to, ¿e ta poprawka
to du¿y problem. Ale chcê zapytaæ, czy to odwo³a-
nie mo¿e nast¹piæ ju¿ po zmianach, jeœli chodzi
o obsadê, i czy to nie rozwi¹¿e tego problemu.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Wysoka Izbo! Te pytania oczywiœcie s¹ bardzo

istotne z punktu widzenia tego, ¿e S³u¿ba Wiê-
zienna co do zasady chce funkcjonowaæ zgodnie
z prawem, bo inaczej byœmy nie mogli mówiæ rów-
nie¿ o tym, i¿ mamy do czynienia z pañstwem,
w którym prawo stanowi podstawê funkcjonowa-
nia. I na pewno, bior¹c pod uwagê ocenê funkcjo-
nariuszy, ocenê pracowników… Bo jest te¿ wa¿ne
i godne podkreœlenia to, ¿e w S³u¿bie Wiêziennej
dzisiaj jest ju¿ oko³o dwóch tysiêcy pracowników
cywilnych i utrzymanie tej tendencji, zgodnie z za-
³o¿eniami, które przyjmujemy dla modernizacji
S³u¿by Wiêziennej w 2010 r. i w roku nastêpnym,
jest jednym z podstawowych celów. Oczywiœcie
jest prawd¹ to, o czym mówi³ pan senator sprawo-
zdawca, i¿ nie mo¿na tego zrobiæ rewolucyjnie, ale
ewolucyjnie chcemy dochodziæ do takiego mo-
mentu, w którym w zasadzie w tych wszystkich
miejscach, gdzie nie mamy do czynienia z ochro-
n¹ zak³adów penitencjarnych, bêdzie pracownik
cywilny. Równie¿ dzia³ania wychowawcze, dzia³a-
nia penitencjarne s¹ jak najbardziej mo¿liwe do
wykonywania przez pracowników, którzy nieko-
niecznie musz¹ byæ funkcjonariuszami. Oni, jak
s¹dzê, czasami ³atwiej by nawi¹zywali kontakt
z osadzonymi.

Kwestia wytycznych to jest sprawa oczywiœcie
bardzo delikatna. Takie dzia³ania o charakterze
instrukta¿u, jak do tego podejœæ, Centralny Za-
rz¹d S³u¿by Wiêziennej w momencie, kiedy usta-
wa wejdzie w ¿ycie, bêdzie musia³ uznaæ za pewien
punkt wyjœcia do wdro¿enia tych¿e nowych ure-
gulowañ w zakresie oceny. Bo ta ocena – to jest te¿
wa¿ne – mo¿e mieæ doœæ istotny wp³yw bezpoœre-
dni na karierê, w dobrym tego s³owa znaczeniu,
jeszcze raz to podkreœlê, w S³u¿bie Wiêziennej. Je-
œli chodzi o obiektywne przes³anki, to jak najbar-
dziej, jeœli chodzi o porównywalnoœæ, to tylko po-
przez w pierwszej kolejnoœci rozmowê kadry kie-
rowniczej w ramach szkoleñ, które siê odbywaj¹,
a je¿eli zdarza³oby siê coœ bardzo, bardzo z³ego, to
jest jeszcze kwestia ingerencji prze³o¿onego dy-
rektora jednostki tak, ¿eby przywróciæ sytuacjê
do normalnoœci.
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Je¿eli chodzi o problemy zwi¹zane z przepi-
sem art. 219 i kwestiê rozkazu, to podstawow¹
przyczyn¹, dla której nie mo¿emy siê z tym zgo-
dziæ, jest punkt wyjœcia tej normy. Ta norma nie
obejmuje takich decyzji, które by³yby w zasadzie
nieodwracalne. One nie s¹ trwa³e, chocia¿ oczy-
wiœcie mianowanie na kolejne stopnie to jest ele-
ment pewnej trwa³oœci, ale okresowej, bo przy za-
³o¿eniu, ¿e funkcjonariusz dobrze wype³nia swo-
je obowi¹zki, ma on, zgodnie z uregulowaniem
ustawy, okreœlone uprawnienia w tym zakresie,
nabywane co jakiœ czas. Je¿eli mamy mówiæ
o tych problemach, to brak akceptacji tego spe-
cyficznego charakteru s³u¿by powoduje, u mnie
przynajmniej, niejasnoœæ, czy ten funkcjona-
riusz wie, w którym miejscu jest. Ja to ju¿ tak
mówiê do koñca. Bo ja jestem przekonany o tym,
¿e dzisiaj nie ma ju¿ w S³u¿bie Wiêziennej osób
przypadkowych. Mog³o tak byæ piêædziesi¹t lat
temu, gdy odbudowywaliœmy kraj po wojnie, ale
dzisiaj tam ju¿ nie ma osób przypadkowych. To
s¹ osoby, które z pe³n¹ œwiadomoœci¹ trafiaj¹
tam i chc¹ tê pracê wykonywaæ dobrze. To, ¿e
tam jest mundur i s¹ stopnie, to jest element,
który zosta³ z pewnej lepszej czy gorszej, nie oce-
niam tego, tradycji. Jednak z ca³¹ pewnoœci¹
specyfika s³u¿by wymaga w niektórych momen-
tach tego rozkazu personalnego, po to ¿eby za-
bezpieczyæ nawet nie tyle funkcjonariusza, nie
jego prze³o¿onego, ile osadzonego. Bo je¿eli pañ-
stwo jako struktura, jako instytucja przyjmuje
na siebie odpowiedzialnoœæ za ludzi osadzo-
nych, za ludzi za murami, to nie mo¿e sobie po-
zwoliæ na to, ¿eby tego bezpieczeñstwa w sensie
starannoœci dzia³ania, bo o to tu chodzi… Wszy-
stkiego pewnie nie da siê wykluczyæ, bo trzeba
mieæ na uwadze to, ¿e tam s¹ ludzie i oni te¿
myœl¹, ale to bezpieczeñstwo, ta starannoœæ
dzia³ania musi mieæ miejsce w tej dziedzinie. Je-
¿eli tak do tego podchodzimy, to oprócz tych
w¹tpliwoœci, o których tu mówi³em, jak to w ogó-
le traktowaæ, czy od tego bêdzie przys³ugiwa³a
skarga do s¹du administracyjnego i jak trakto-
waæ takiego funkcjonariusza, najwa¿niejsze jest
to, ¿e ci¹gle bêdzie wewnêtrzna sprzecznoœæ miê-
dzy tym, co mam robiæ, a tym, ¿e wnios³em odwo-
³anie. To jest moim zdaniem coœ, czego nie po-
winniœmy w ¿aden sposób umacniaæ, tylko po-
winniœmy doprowadziæ do sytuacji jednoznacz-
nej. O ile tam, gdzie trzeba by³o, zgodnie z kon-
stytucj¹, zgodnie z prawami cz³owieka, zabezpie-
czyliœmy mo¿liwoœci odwo³awcze, zabezpieczy-
liœmy mo¿liwoœæ wnoszenia pozwu do s¹du pracy
b¹dŸ pozwu zwi¹zanego z mobbingiem, o tyle
uwa¿am, ¿e akurat w tej dziedzinie nie powinniœ-
my ³amaæ tej zasady rozkazu w sprawach, które
tak naprawdê dla samego funkcjonariusza nie
zawsze s¹ trwa³e.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz moje dwa pytania, nieco ogólniejsze, tyl-

ko prosi³bym o krótk¹ odpowiedŸ.

Senator Marek Zió³kowski:
Pierwsza sprawa. Jest to ustawa ca³oœciowa

mówi¹ca o korpusie s³u¿by wiêziennej. Ale czy
przy projektowaniu tej ustawy uwzglêdniono opi-
niê osób ¿ywo tym zainteresowanych, to znaczy
wiêŸniów czy skazanych? Oni protestowali w roz-
maity sposób, czasami protestowali byli wiêŸnio-
wie. Czy w przypadku jakichkolwiek punktów tej-
¿e ustawy wziêto pod uwagê to, przeciwko czemu
wiêŸniowie kiedykolwiek protestowali? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jednym z problemów polskich
wiêzieñ jest to, ¿e mamy bardzo du¿o skazanych,
jest nawet kolejka do wiêzienia. W zwi¹zku z tym
pytanie jest takie: czy s¹ próby takich zmian sys-
temu orzekania, ¿eby by³o mniej tych wyroków
skazuj¹cych na wiêzienie i zastêpowano to inny-
mi sposobami odbywania kary?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pytania s¹

ogólne i tak do nich podejdê, a zacznê od tego dru-
giego.

Problem kolejki do wiêzienia… Nie chcia³bym,
¿ebyœmy tak to stawiali. Bo oczywiœcie jest okreœ-
lona liczba osób skazanych, które dzisiaj kary nie
odbywaj¹. Ale jednoczeœnie jeœli chodzi o wdro¿e-
nie wykonania tych kar, to podejœcie do ich wyko-
nywania przez skazanych nie zawsze jest na tyle,
mo¿na powiedzieæ, praworz¹dne, ¿eby oni w tym
zak³adzie karnym czy areszcie œledczym znaleŸli
siê zgodnie z wezwaniem. To, ¿e ta liczba osób
skazanych siê nie zmniejsza, to nie jest dobry pro-
gnostyk dla naszego wiêziennictwa. Myœlê, ¿e py-
tanie zmierza do tego, ¿eby wskazaæ elementy mo-
g¹ce skazanie na karê, która potencjalnie mo¿e
byæ kar¹ bezwzglêdn¹ pozbawienia wolnoœci, na-
wet przy warunkowym zawieszeniu, b¹dŸ jest ka-
r¹, powiedzmy, izolacyjn¹, co wynika od razu
wprost z wyroku… Staramy siê wprowadziæ dzi-
siaj alternatywny sposób wykonywania kary po-
zbawienia wolnoœci w postaci systemu dozoru
elektronicznego dla kar krótkotrwa³ych. Trzeba
by rozwa¿yæ równie¿ coœ innego. I to jest nawet
dyskusja z dzisiejszego dnia. W ramach kierowni-
ctwa Ministerstwa Sprawiedliwoœci ci¹gle siê za-
stanawiamy, jak doprowadziæ do tego, ¿eby kary
zastêpcze pozbawienia wolnoœci, orzekane za nie-
wykonan¹ grzywnê, b¹dŸ kary ograniczenia wol-
noœci nie musia³y koñczyæ siê kilkudniowym, kil-
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kunastodniowym czy miesiêcznym pobytem w za-
k³adzie karnym, bo tak te¿ siê zdarza.

Oczywiœcie to nie jest zmiana, któr¹ mo¿na
wprowadziæ od razu. Komisja Kodyfikacyjna Pra-
wa Karnego, powo³ana przez ministra sprawied-
liwoœci, rozpoczê³a swoj¹ pracê. Dokonuje oceny
ca³oœciowej prawa karnego, a wiêc zarówno ko-
deksów materialnych, jak i kodeksów procedu-
ralnych, w tym kodeksu wykonawczego. W tej
ustawie w bardzo niewielkim stopniu dotykamy
wykonywania kary pozbawienia wolnoœci, ta ma-
teria nie jest tutaj podstawow¹ materi¹, ale ta
komisja postawi³a sobie taki cel, ¿eby mniej wiê-
cej w okresie najbli¿szego roku podsumowaæ
stan tych kodyfikacji i zaproponowaæ rozwi¹za-
nia, które bêd¹ obejmowa³y równie¿ ukszta³to-
wanie na nowo katalogu kar. Oczywiœcie ma
miejsce d¹¿enie do tego, ¿eby wykorzystaæ dzi-
siaj – i to jest rola Ministerstwa Sprawiedliwoœci –
w ramach dzia³añ organizacyjnych, szkolenio-
wych w zakresie s¹downictwa te kary, które s¹,
czyli karê grzywny, karê ograniczenia wolnoœci,
do skutecznego, mo¿na powiedzieæ, oddzia³ywa-
nia na pope³niaj¹cych przestêpstwa. Rozmawia-
my te¿ z prokuratur¹ o wykorzystaniu mo¿liwo-
œci stawiania wniosków o wymierzenie, zw³asz-
cza przy drobnych przestêpstwach, kar, które
by³yby w³aœnie karami wolnoœciowymi, czasami
nawet bez rozprawy. Chodzi o to, ¿e jest dzisiaj
taka mo¿liwoœæ proceduralna. Mo¿na nie anga¿o-
waæ tutaj wymiaru sprawiedliwoœci poprzez roz-
prawê, po prostu sêdzia decyduje o tym, czy pro-
pozycje przed³o¿one przez tego, który jest oskar-
¿ony i przez prokuratora, s¹ na tyle dobre, ¿eby
mo¿na by³o je przyj¹æ, a potem wykonywaæ tê ka-
rê. Chcemy wiêc, ¿eby w wiêkszym stopniu to by³y
kary wolnoœciowe, ale z drugiej strony pamiêtaj-
my o jednym – nie zawsze to jest mo¿liwe do orze-
czenia. S¹d musi w sposób wszechstronny zba-
daæ okolicznoœci. I mo¿e uznaæ, ¿e kara grzywny
nie jest adekwatna, poniewa¿ ktoœ nie ma odpo-
wiednich mo¿liwoœci, a wtedy trzeba wymierzyæ
inn¹ karê. Staramy siê te¿ stworzyæ – ta noweliza-
cja wejdzie w ¿ycie 6 czerwca – na tyle szerokie
mo¿liwoœci nowego podejœcia do wykonywania
kary ograniczenia wolnoœci w zakresie prac na ce-
le spo³ecznie u¿yteczne, aby móc wykorzystywaæ
tê karê w szerszym zakresie. Myœlê, ¿e jest to dob-
ra reakcja. Jest lepiej, kiedy ktoœ, kto narusza po-
rz¹dek prawny, mo¿e zrobiæ coœ dobrego, a nie tyl-
ko odpoczywaæ, mówi¹c w cudzys³owie, w zak³a-
dach karnych.

(Senator Marek Zió³kowski: Ten kierunek nie-
zmiernie mi siê podoba, Panie Ministrze.)

To wejdzie w ¿ycie, my dzisiaj ju¿ siê do tego
przygotowujemy. Chcemy przeprowadziæ szerok¹
akcjê informacyjn¹, jak równie¿ na szerok¹ skalê
nawi¹zaæ wspó³pracê z samorz¹dami, aby mo¿na

by³o te osoby zatrudniæ, nawet przy tych pracach
porz¹dkowych

A czy ustawa by³a konsultowana…
(Senator Marek Zió³kowski: Chyba trudno tu

powiedzieæ, ¿e konsultowana…)
OdpowiedŸ na to pytanie chyba mo¿e byæ taka.

Konsultacje dokonywane z organizacjami poza-
rz¹dowymi, które na co dzieñ zajmuj¹ siê dzia³al-
noœci¹ penitencjarn¹, probacyjn¹, to równie¿ od-
powiedŸ na to, co wiêŸniowie przekazuj¹ tym lu-
dziom, bo oni siê z nimi kontaktuj¹. Podkreœlano
w czasie dyskusji, zarówno w Sejmie, jak i w Sena-
cie, ¿e nie ma buntów w polskich wiêzieniach. Nie
ma ich w tej chwili i nie by³o od wielu, wielu lat.
Wyra¿am przekonanie, ¿e nadal ich nie bêdzie,
poniewa¿ S³u¿ba Wiêzienna robi wszystko, aby
wiêŸniowie – no, jest ten element niewielkiego
przeludnienia, chocia¿ d¹¿ymy do zachowania tej
normy, któr¹ sobie okreœliliœmy, normy 3 m2 na
osobê – mogli w sposób bardzo ciekawy wykorzy-
stywaæ ten czas, który musz¹ tam spêdziæ. S¹ pro-
gramy ró¿nego rodzaju, programy terapeutyczne,
i to ju¿ naprawdê w szerokim zakresie, bo dotyczy
to kilkunastu tysiêcy osadzonych, programy
w zakresie uzupe³nienia wykszta³cenia, praktycz-
nie od szko³y podstawowej do szko³y wy¿szej. Zda-
rza siê, ¿e ktoœ wychodzi – na przepustki, nie to, ¿e
w ogóle – po to, ¿eby studiowaæ. Takie elementy
pozwalaj¹ dostrzec, ¿e S³u¿ba Wiêzienna stawia
sobie trudne zadania do wykonania, a potem je
wykonuje. Potwierdzeniem tego jest i to – warto,
¿eby tutaj to pad³o – i¿ ta praca jest dostrzegana
równie¿ na forum europejskim. W ubieg³ym roku
S³u¿ba Wiêzienna otrzyma³a Kryszta³ow¹ Wagê
w³aœnie za wdra¿anie programów o charakterze
edukacyjno-terapeutycznym, równie¿ dziêki wy-
korzystaniu œrodków europejskich.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Dwa kolejne pytania. Senatorowie Gruszka

i Korfanty.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w art. 1 jest mowa o powo³aniu

Rady Polityki Penitencjarnej. To ju¿ wzbudzi³o pe-
wne dyskusje na ten temat. Czy powinna byæ, czy
nie powinna? Popatrzmy wstecz, na poprzedni¹
ustawê, nad któr¹ debatowaliœmy. Wtedy tak¿e
powo³ywaliœmy now¹ radê i wtedy to siê nazywa-
³o: Rada do spraw Laboratoriów. Mam w zwi¹zku
z tym pytanie. Czy ta rada bêdzie w jakiœ sposób
wynagradzana za posiedzenia, za uczestnictwo?
I jaka bêdzie jej moc sprawcza, jaka bêdzie waga
decyzji wypracowanych przez tê radê? To pier-
wsze pytanie.
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Drugie pytanie zwi¹zane jest z kszta³ceniem
i nadawaniem stopni. Pan minister sam odniós³
siê do poprawek, które zosta³y zaproponowane
przez komisjê. Ja mam uwagi do art. 47 w zwi¹z-
ku z art. 42 i 44. W art. 44 s¹ wymienione po kolei
stanowiska, które… I teraz mam pytanie: czy
ukoñczenie specjalistycznego szkolenia i z³o¿enie
egzaminu zwi¹zane jest z tym samym, co pe³nie-
nie s³u¿by przygotowawczej przez okres dwóch
lat? PóŸniej pojawia siê uwarunkowanie doty-
cz¹ce przyjêcia takiej osoby do s³u¿by jednozna-
cznie, o czym pan wspomnia³. Je¿eli bêdzie to ktoœ
po wy¿szych studiach, jakiœ wykszta³cony w tym
kierunku magister, to czy od razu, automatycznie
ma otrzymaæ, w myœl art. 47, stanowisko oficer-
skie lub, odpowiednio, chor¹¿ego na ni¿szych sta-
nowiskach? Czy taka by³a intencja wyra¿ona
w pana wypowiedzi?

Je¿eli tak, to wniós³bym poprawkê, która by
umo¿liwi³a nadawanie jedynie odpowiednich
stopni w zale¿noœci od uznania kwalifikacji i po-
trzeby s³u¿by. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Korfanty, proszê bardzo.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym powróciæ do pytania, które zadawa-

³em panu senatorowi Piotrowiczowi. Poruszy³ tê
sprawê tak¿e senator Gruszka.

Pan minister odnosi³ siê do tego, ¿e rada polityki
penitencjarnej i resocjalizacyjnej to coœ innego ni¿
Rada G³ówna do spraw Spo³ecznej Readaptacji i Po-
mocy Skazanym. Ja nie bardzo zrozumia³em sens
pana wypowiedzi. Chcia³bym, ¿eby pan jeszcze raz
mnie przekona³ do tego, ¿e readaptacja i pomoc
skazanym to coœ innego ni¿ polityka resocjalizacyj-
na. Moim zdaniem to s¹ pojêcia prawie to¿same.

Chcia³bym zadaæ jeszcze drugie pytanie. Czy nie
rozwa¿ano tego, aby w ramach rady g³ównej powo-
³aæ jakieœ cia³o doradcze maj¹ce zajmowaæ siê tymi
sprawami? Moim zdaniem te dwie rady, rada g³ó-
wna i powo³ywana rada, prawie tym samym siê za-
jmuj¹. Proszê o wyprowadzenie mnie z b³êdu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê o udzielenie odpowie-

dzi i o przekonanie pana senatora.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Spróbujê, spróbujê. Oczywiœcie zdajê sobie

sprawê z tego, ¿e czasami moje dygresje mog¹ tro-
chê zaciemniaæ obraz, ale wierzê w to, ¿e ideowo,

Panie Senatorze, jesteœmy po tej samej stronie.
Z ca³¹ pewnoœci¹ wszyscy, jak tu jesteœmy, chce-
my dobrych dzia³añ na rzecz tego, aby w spo³e-
czeñstwie by³o jak najmniej osób, które po prostu
naruszaj¹ prawo.

I jeszcze raz wrócê do tego, powiedzmy, mo-
mentu. Jest ktoœ, kto narusza prawo. Potem jest
pierwsze skazanie. Nie zawsze ten cz³owiek trafia
do zak³adu karnego – i oby tam nie trafia³ od razu,
je¿eli to jest tylko mo¿liwe. Potem zdarza siê, ¿e
ktoœ po raz drugi narusza prawo. No wtedy ju¿
jest wiêksze prawdopodobieñstwo, ¿e tam trafi.
I wtedy zaczyna siê dla niego nowy etap. Ale ten
etap trzeba bardziej… Znaczy, ja sobie okreœlam
ten etap jako penitencjarny, a etap przed i po za-
k³adzie karnym jako etap, który… Có¿, mo¿na
mówiæ o resocjalizacji, o dzia³aniach resocjaliza-
cyjnych i readaptacyjnych w zale¿noœci od tego,
kto na jakim etapie jest, bo taka jest niestety rze-
czywistoœæ.

Je¿eli chodzi o powrót do przestêpstwa w na-
szym kraju, to wskaŸnik jest dobry. To nie jest
bardzo wysoki wskaŸnik. W Europie, o ile dobrze
pamiêtam, to jest mniej wiêcej 40%. Jeszcze jest
kwestia, czy ktoœ pope³nia te same przestêpstwa,
czy inne, ale to s¹ ju¿ szczegó³y.

No i Rada Polityki Penitencjarnej. Na tym
chcia³bym siê skupiæ. Odpowiem wprost na dru-
gie pytanie. Bior¹c pod uwagê poziom, na jakim
dzia³a rada g³ówna przy premierze, nie zastana-
wialiœmy siê nad tym, ¿eby j¹ próbowaæ jeszcze
wzmacniaæ. To s¹ autorytety z punktu widzenia
doktryny organizacji pozarz¹dowych, nauki, któ-
re zosta³y tam zaproszone, aby doradzaæ panu
premierowi. Ale doszliœmy do przekonania, bior¹c
pod uwagê przysz³oœæ S³u¿by Wiêziennej, dzia³a-
nia modernizacyjne, które s¹ konieczne, a wiêc
zmiany, które chcemy przeprowadziæ, ¿e z ca³¹
pewnoœci¹ takie cia³o doradcze przy ministrze
sprawiedliwoœci jest potrzebne do zadañ wymie-
nionych w art. 2, wprost okreœlanych jako dzia³a-
nia zwi¹zane z polityk¹ penitencjarn¹ b¹dŸ ze
S³u¿b¹ Wiêzienn¹. One w zasadzie siê mieszcz¹
tylko w tym jednym wycinku. Je¿eli tak na to pa-
trzeæ, to ja jestem przekonany co do zasadnoœci
tego. A czy pan senator? To ju¿ pozostawiam oce-
nie pana senatora.

Co do pytania o wynagrodzenia – jedno wyjaœ-
nienie. Ta rada bêdzie dzia³a³a spo³ecznie. ¯eby jej
cz³onkowie mogli otrzymywaæ wynagrodzenie,
musia³oby byæ to zapisane w ustawie. A to nie jest
zapisane, w zwi¹zku z czym nie ma podstawy
ustawowej do naliczania wynagrodzeñ. Obs³uga
i zabezpieczenie funkcjonowania rady bêd¹ le¿a³y
po stronie ministra sprawiedliwoœci, bêdzie mu-
sia³ on to zapewniæ w ramach w³asnych œrodków
na funkcjonowanie.

Nastêpne pytanie, dotycz¹ce kszta³cenia, czyli
art. 47. Mówi¹c ogólnie, to jest pewien problem,
który zawsze wychodzi w pewnych sytuacjach.
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Otó¿ kiedy mówimy o S³u¿bie Wiêziennej, mówi-
my o elemencie pracowniczym i s³u¿bowym – ja to
tak sobie nazywam – czyli o etacie i jednoczeœnie
o funkcjonariuszu. Tak siê sk³ada, ¿e dzisiaj ma-
my tych stanowisk dla funkcjonariuszy w S³u¿bie
Wiêziennej oko³o dwudziestu szeœciu, siedmiu ty-
siêcy, a stanowisk cywilnych – dwa tysi¹ce. Ale je-
¿eli chodzi o to, jak przyjmowaæ ludzi, to zasada
jest jedna: wszyscy funkcjonariusze musz¹
przejœæ okres przygotowawczy. Mo¿e byæ tak, ¿e
ktoœ, kto uzyska³ okreœlone wykszta³cenie poza
s³u¿b¹, czyli najpierw studiowa³ i uzyska³ tytu³
magistra psychologii czy pedagogiki, chce podj¹æ
pracê jako wychowawca b¹dŸ jako psycholog. Ta-
ka osoba najpierw trafia do s³u¿by jako ten… No
ona zajmuje okreœlone miejsce. Ale czy to bêdzie
miejsce oficerskie, wynika z uszeregowania. Dzi-
siaj w tym projekcie po wprowadzeniu poprawki
jest tak, ¿e musi ona trafiæ na najni¿sze stanowis-
ko, tak? Za³o¿enie by³o takie, ¿e ona bêdzie trafia-
³a na pocz¹tek tego korpusu, do którego ma doce-
lowo trafiæ, ale nie bêdzie od razu oficerem. Musi
przejœæ jeszcze przeszkolenie, musi przejœæ jesz-
cze okres przygotowawczy i zdaæ egzaminy. Do-
piero wtedy mo¿e uzyskaæ stopieñ, czyli trafiæ do
korpusu jednego, drugiego czy trzeciego. Taka
jest droga. No ja to tak zrozumia³em. A wiêc zaró-
wno ten okres przygotowawczy, jak i okres
zwi¹zany z przeszkoleniem na chor¹¿ego, oficera
czy podoficera musi mieæ miejsce, ¿eby ktoœ móg³
zostaæ pe³noprawnym funkcjonariuszem.

(G³os z sali: Dwa lata?)
Tak.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
I pytanie do pana senatora: czy pan w zwi¹zku

z tym zg³asza tê poprawkê?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak.)
W takim razie, Panie Ministrze, serdecznie

dziêkujê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Dziêkujê.)
Dziêkujê za inauguracyjne wyst¹pienie pana

ministra na forum Senatu.
Otwieram dyskusjê.
Jak rozumiem, pan senator Knosala i pan sena-

tor Gruszka s¹ zapisani w tej chwili do dyskusji.
(Senator Tadeusz Gruszka: Bez dyskusji.)
A, bez dyskusji.
Wtakimrazie g³os zabierzepansenatorKnosala.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, ja w ramach ma³ej dyskusji.

Otó¿ chcia³bym zg³osiæ poprawkê do ustawy

o S³u¿bie Wiêziennej w nawi¹zaniu do wypowiedzi
pana ministra. Chodzi o art. 68, chyba to by³a po-
prawka dwudziesta pi¹ta. Pan senator sprawo-
zdawca przedstawi³ j¹ tak: funkcjonariusz prze-
niesiony na stanowisko s³u¿bowe, zaszeregowane
do ni¿szego uposa¿enia zasadniczego, zachowuje
prawo do uposa¿enia przewidzianego dla poprze-
dnio zajmowanego stanowiska do czasu miano-
wania na co najmniej równorzêdne stanowisko
s³u¿bowe. Taka jest poprawka. W pierwszej czêœci
mojej poprawki by³oby tylko rozszerzenie tego ar-
tyku³u o kadrê kierownicz¹. To jest w ust. 3
w art. 68. A ust. 4 tego artyku³u otrzyma³by
brzmienie: „Funkcjonariusza odwo³anego z za-
jmowanego stanowiska mo¿na przenieœæ za jego
zgod¹ odpowiednio do dyspozycji w³aœciwego
prze³o¿onego, o którym mowa w art. 63 ust. 2.
Okres pozostawania funkcjonariusza w dyspozy-
cji nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy. Po up-
³ywie tego okresu funkcjonariusza powo³uje siê
albo przenosi na inne stanowisko s³u¿bowe. Po-
wo³anie albo przeniesienie na stanowisko s³u¿bo-
we ni¿sze od dotychczas zajmowanego nastêpuje
za zgod¹ funkcjonariusza. W przypadku niewyra-
¿enia zgody funkcjonariusza zwalnia siê ze s³u¿-
by”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, w tym momencie lista mów-

ców zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e dwóch senatorów

z³o¿y³o swoje wnioski o charakterze legislacyjnym
do protoko³u – panowie senatorowie Paszkowski
i Gruszka. Proponujê, ¿eby te wnioski rozpatrzo-
no na posiedzeniu komisji, któr¹... A wiêc mamy
trzy wnioski o charakterze legislacyjnym, jeden
z³o¿ony w czasie przemówienia, dwa z³o¿one do
protoko³u.

Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, mo¿e siê pan ustosunkowaæ

teraz do tych wniosków, ale ja proponujê, ponie-
wa¿ niektóre zosta³y z³o¿one na piœmie, zrobiæ to
na posiedzeniu komisji. I w zwi¹zku z tym proszê
Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
o odbycie posiedzenia, przedyskutowanie i przy-
gotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Panu ministrowi Chmielewskiemu serdecznie
dziêkujê za bytnoœæ w trakcie omawiania tego
punktu.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Trybunale Stanu.

Tekst ustawy – druk nr 779, sprawozdania ko-
misji – druki nr 779A i B.
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Pan senator Pawe³ Klimowicz jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji.

Panie Senatorze, mównica jest pañska.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 12 lutego 2010 r. ustawie
o zmianie ustawy o Trybunale Stanu. Marsza³ek
Senatu dnia 16 lutego 2010 r. skierowa³ ustawê
do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na posiedze-
niu w dniu 4 marca 2010 r. komisja wnosi, aby
Wysoki Senat uchwali³ projekt uchwa³y wraz
z piêcioma poprawkami, które to zosta³y jedno-
myœlnie wraz z projektem przez cz³onków komisji
przyjête.

Opiniowana ustawa ma na celu uszczegó³owie-
nie procedury postêpowania przed sejmow¹ Ko-
misj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej w zakre-
sie rozpatrywania wstêpnego wniosku o poci¹g-
niêcie do odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em
Stanu. W ocenie wnioskodawców nowela ma s³u-
¿yæ wyeliminowaniu w¹tpliwoœci, które mog¹ siê
pojawiæ w sytuacjach odpowiedniego stosowania
przepisów kodeksu postêpowania karnego w po-
stêpowaniu przed komisj¹.

Biuro Legislacyjne sformu³owa³o poprawki,
które zosta³y przejête przez przewodnicz¹cego ko-
misji, pana senatora Stanis³awa Piotrowicza. Jak
ju¿ wczeœniej powiedzia³em, jest ich piêæ.

Pierwsza dotyczy instytucji wy³¹czenia cz³onka
Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej. I tak
w przepisie art. 8a ust. 1 uregulowano kwestiê
wy³¹czenia cz³onka Komisji Odpowiedzialnoœci
Konstytucyjnej z czynnoœci przes³uchania osoby
objêtej wnioskiem o poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci przed Trybuna³em Stanu lub œwiadka,
w przypadku ujawnienia okolicznoœci, która mog-
³aby wywo³aæ w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci
cz³onka komisji. Pierwsza poprawka dotyczy
ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Za okolicz-
noœæ, o której mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ
w szczególnoœci uznane podpisanie wstêpnego
wniosku o postawienie w stan oskar¿enia albo
o poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci przed Trybu-
na³em Stanu”.

Druga poprawka porz¹dkuje kwestie doty-
cz¹ce kodeksu postêpowania karnego. Otó¿
przepis art. 9d okreœla obowi¹zki i prawa osoby
objêtej wnioskiem o poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci przed Trybuna³em Stanu w postêpo-
waniu przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Kon-
stytucyjnej. Ale pomiêdzy ust. 1 i 2 tego artyku³u
zachodzi niespójnoœæ. Mianowicie ust. 1 nak³ada
na osobê objêt¹ wnioskiem obowi¹zek z³o¿enia

wyjaœnieñ ustnie lub na piœmie, ale ten sam arty-
ku³ w dalszej czêœci przewiduje, ¿e osoba objêta
wnioskiem mo¿e odmówiæ sk³adania wyjaœnieñ –
art. 9d ust. 2 pkt 1 stanowi, ¿e osoba objêta
wnioskiem ma prawo do sk³adania wyjaœnieñ.
Nie jest wiêc jasne, czy intencj¹ by³o na³o¿enie
obowi¹zku, czy te¿ przyznanie uprawnienia oso-
bie objêtej wnioskiem. Nale¿y nadmieniæ, ¿e ko-
deks postêpowania karnego w odniesieniu do
podejrzanego, oskar¿onego nie przewiduje obo-
wi¹zku sk³adania wyjaœnieñ, ale stanowi o upra-
wnieniach do sk³adania wyjaœnieñ i odmowy
sk³adania wyjaœnieñ. W odniesieniu do osoby
objêtej wnioskiem brakuje argumentów uzasa-
dniaj¹cych odstêpstwo od zasady przewidzianej
w kodeksie postêpowania karnego.

I takie s¹ te dwie poprawki, które wymaga³y
szczegó³owego omówienia.

Trzecia, czwarta i pi¹ta s¹ to poprawki natury
porz¹dkuj¹cej. Trzecia dotyczy zmiany sformu³o-
wañ „zg³oszenie wniosku” i „zwrócenie siê
z wnioskiem”. Proponujemy zast¹piæ je jednym
wyra¿eniem, mianowicie: „z³o¿enie wniosku”. Po-
prawka czwarta mówi o prawid³owym odes³aniu,
a pi¹ta wyraz „lub” zamienia na „albo”. Tak ¿e to
s¹, jak ju¿ powiedzia³em, poprawki porz¹dkuj¹ce.
Dziêkujê za uwagê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czyli komi-
sja wnosi o przyjêcie…)

Ju¿ powiedzia³em to wczeœniej: o przyjêcie
ustawy wraz z tymi piêcioma poprawkami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A, tak, tak. Rozumiem. Dziêkujê bardzo, Panie

Senatorze.
I teraz kolejny senator, pan senator Zbigniew

Szaleniec, jako sprawozdawca Komisji Regulami-
nowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ, w imieniu Komisji

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
sprawozdanie z omawiania ustawy o zmianie
ustawy o Trybunale Stanu wraz z piêcioma po-
prawkami, o których ju¿ wspomina³ mój przed-
mówca.

Jak ju¿ przedstawi³ mój szanowny przedmów-
ca, ustawa jest projektem sejmowym, wypraco-
wanym przez Komisjê Odpowiedzialnoœci Konsty-
tucyjnej. Celem ustawy jest uszczegó³owienie
procedury postêpowania przed Komisj¹ Odpo-
wiedzialnoœci Konstytucyjnej w zwi¹zku z w¹tpli-
woœciami, jakie powstawa³y w sytuacjach odpo-
wiedniego stosowania przepisów kodeksu postê-
powania karnego i postêpowania przed Komisj¹
Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej.
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Ustawê na posiedzeniu Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich wyczerpuj¹co
przedstawi³ pose³ sprawozdawca, a jednoczeœnie
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Odpowiedzialnoœci
Konstytucyjnej, pan Micha³ Stuligrosz. Na posie-
dzeniu komisji byli równie¿ przedstawiciele Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, którzy w pe³ni poparli
projektowan¹ zmianê. Opiniê o tej ustawie wyra-
zi³o równie¿ nasze Biuro Legislacyjne, w swoich
uwagach zaproponowa³o ono piêæ poprawek, ko-
misja zaœ te poprawki przejê³a, przyjê³a i zg³osi³a.
Poprawki te s¹ analogiczne do przedstawionych
przez mojego poprzednika.

Ca³a ustawa nie wzbudzi³a ¿adnych kontro-
wersji, wszystkie poprawki zosta³y w pe³ni popar-
te, a nawet docenione jako nasz wk³ad, wk³ad Se-
natu, przez pana pos³a sprawozdawcê, jak rów-
nie¿ przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci.

Dlatego pozwalam sobie, w imieniu Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, zare-
komendowaæ Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy
z tymi piêcioma poprawkami, które s¹ co do treœci
identyczne z tymi, jakie zg³osi³ poprzedni sprawo-
zdawca. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
Pan senator Kieres.
Rozumiem, ¿e odpowiadaæ mo¿e pan senator

Szaleniec, skoro jest ju¿ na mównicy… Dobrze?
W razie czego pan senator Klimowicz siê w³¹czy.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku, ja zadam takie pytanie rów-

nie¿ panu ministrowi, tylko ono bêdzie mia³o, ¿e
tak powiem, inne znaczenie, choæ w treœci bêdzie
podobne.

Rzecz dotyczy nowego art. 9b ust. 6: „Na terenie
Sejmu czynnoœci zwi¹zane z przymusowym do-
prowadzeniem przed Komisjê ukaranego kar¹ po-
rz¹dkow¹ wykonuje, na polecenie s¹du, Stra¿
Marsza³kowska”. Czy panowie zastanawialiœcie
siê, mo¿e konsultowaliœcie siê z szefem Stra¿y
Marsza³kowskiej, jak bêdzie wykonywany ten
przepis? I co on bêdzie oznacza³? Bo przyk³adowo:
zostaje orzeczona przez S¹d Okrêgowy w Warsza-
wie kara porz¹dkowa przymusowego doprowa-
dzenia. Czy wiêc policja bêdzie takiego œwiadka
podwozi³a pod Sejm i przekazywa³a Stra¿y Mar-
sza³kowskiej, a nastêpnie Stra¿ Marsza³kowska
bêdzie stosowa³a przymus bezpoœredni doprowa-
dzenia takiego œwiadka przez oblicze Komisji Od-
powiedzialnoœci Konstytucyjnej? Czy by³a jakaœ
refleksja na ten temat, czy te¿ nie?

Takie pytanie zadam te¿ panu ministrowi, ale
jeszcze zmodyfikujê je ze wzglêdu na konstytucjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Paszkowski. Proszê.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam takie pytanie. Dzia³alnoœæ Trybuna³u

Stanu jest, powiedzmy, mniej znana ni¿ na przy-
k³ad Trybuna³u Konstytucyjnego. Czy pañstwo
omawialiœcie dotychczasowe efekty pracy Trybu-
na³u Stanu? Jakie sprawy by³y przez niego roz-
poznawane, z jakim efektem? I nie doœæ tego, bo ja
mam jeszcze pytania dodatkowe w tym kontekœ-
cie. Interesuje mnie, czy sêdziowie Trybuna³u
Stanu otrzymuj¹ jakieœ wynagrodzenie za to, ¿e
po prostu s¹ wyznaczeni do Trybuna³u Stanu,
niezale¿nie od tego, czy rozpoznaj¹ sprawy, czy
te¿ nie rozpoznaj¹. Nie wiem, czy pañstwo te¿ te
sprawy, w tym kontekœcie, omawiali.

Mam jeszcze nastêpne pytanie, zwi¹zane z no-
w¹ regulacj¹ zawart¹ w art. 28a, mówi¹c¹: kto bez
zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomo-
œci z postêpowania przed komisj¹, zanim zosta³y
ujawnione w postêpowaniu przed Trybuna³em
Stanu, podlega karze grzywny, karze ogranicze-
nia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci. Ja tutaj
niejako wczuwam siê w rolê œwiadka i… W przepi-
sach znalaz³em tylko zapis, ¿e przewodnicz¹cy
komisji poucza œwiadka o odpowiedzialnoœci kar-
nej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Ale mo¿e siê zdarzyæ taka sytuacja, ¿e ktoœ sk³a-
da³ zeznania przed komisj¹, a nastêpnie, powie-
dzmy, by³ pytany przez dziennikarzy, ale nawet
nie w kontekœcie tego, co zezna³, tylko w kontekœ-
cie tego, co ogólnie wie o sprawie itd. A wiêc z tego
przepisu by wynika³o, ¿e taka osoba, która na py-
tanie dziennikarza powie prawdê, co wie w spra-
wie, póŸniej mo¿e byæ ukarana z tego powodu, ¿e
w tej sprawie zeznawa³a przed Komisj¹ Odpowie-
dzialnoœci Konstytucyjnej, a komisja jeszcze nie
ujawni³a tego w postêpowaniu przed Trybuna³em
Stanu. A wiêc czy to nie jest jakby zbytnie zawê¿e-
nie sytuacji? Bo ja nie znalaz³em zapisu o obo-
wi¹zku wobec przewodnicz¹cego komisji, by up-
rzedza³ on œwiadka, ¿eby ten, broñ Bo¿e, nikomu
niczego w tym kontekœcie nie ujawnia³. Czy
w zwi¹zku z tym, ¿e tutaj jest jakby wprowadzenie
sankcjonowania takich zachowañ, rozwa¿ali
pañstwo mo¿e ten temat?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê o odpowiedzi na te py-

tania.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Zapraszam panów senatorów na posiedzenia

komisji, zw³aszcza ¿e ka¿dy ma na nie wstêp, bo
muszê powiedzieæ, ¿e komisja, przynajmniej ta
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moja – nie wiem, jak to by³o w przypadku komisji
kolegi – nie by³a a¿ tak wnikliwa jak panowie se-
natorowie, a wiêc na ¿adne z pytañ nie mogê od-
powiedzieæ. Te sprawy nie by³y omawiane i nie
czujê siê na si³ach, ¿eby tutaj wyjaœniæ te w¹tpli-
woœci. Ale na szczêœcie s¹ wœród nas przedstawi-
ciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci, mam wiêc
nadziejê, ¿e te w¹tpliwoœci zostan¹ wyjaœnione.
W ka¿dym razie na posiedzeniu mojej komisji nie
rozstrzygaliœmy takich spraw, o jakie panowie se-
natorowie pytali.

Co do scenariusza, który przedstawi³ pan sena-
tor Kieres, to chyba jest on mo¿liwy. No, trudno
sobie to wszystko inaczej wyobraziæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Zwalniamy wiêc tu pana senatora

Szaleñca.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku, omawiany by³ jeden z tema-

tów, o które pyta³ pan senator, a mianowicie sku-
tecznoœæ dzia³ania Trybuna³u Stanu. Ten temat
poruszy³ pan marsza³ek Romaszewski. Powie-
dzia³, ¿e nikt do tej pory nie stan¹³, nie staje ani
nie stanie przed trybuna³em w przysz³oœci, dopóki
trybuna³ bêdzie powo³ywany i bêdzie funkcjono-
wa³ tak, jak do tej pory funkcjonuje, to znaczy pa-
rytetowo. Mówi¹c „parytetowo”, mia³ na myœli pa-
rytety partyjne. To stwierdzenie zakoñczy³o
wszelkie dyskusje. Uznaliœmy, ¿e po takim wy-
st¹pieniu pana marsza³ka naprawdê nikt nie ma
ju¿ nic wiêcej do powiedzenia.Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Stan¹³, Pa-
nie Senatorze…)

(Senator Leon Kieres: Stan¹³, Panie Marsza³ku,
minister W¹sacz, tylko nie zakoñczono postêpo-
wania.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak. Tak jest. Dziêkujê za to uszczegó³owienie.

Stan¹³, ale nie do koñca. (Weso³oœæ na sali)
(Senator Grzegorz Banaœ: To mo¿e byæ bolesna

sprawa.) (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê bardzo panom senatorom.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez komisjê

sejmow¹. Stanowisko rz¹du reprezentuje mini-
ster sprawiedliwoœci.

Witam pana ministra Zbigniewa Wronê. Rozu-
miem, ¿e pan minister chcia³by zabraæ g³os. Zaraz
bêdzie zreszt¹ pytanie do pana ministra, ono ju¿
w³aœciwie zosta³o zadane, ale ma byæ przeformu-
³owane, jak rozumiem.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Jest to projekt komisyjny, który wype³nia pew-

n¹ lukê polegaj¹c¹ na tym, jak ju¿ by³o zreszt¹
mówione, ¿e obowi¹zuj¹ca ustawa o Trybunale
Stanu w zakresie procedury odsy³a do k.p.k.,
a nie zawsze te odes³ania s¹ adekwatne. Wydaje
siê zreszt¹, ¿e w akcie tej rangi, jak¹ ma ustawa
o odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu,
w ogóle nie powinno siê pos³ugiwaæ t¹ technik¹.
Dlatego rz¹d od pocz¹tku popiera³ te prace,
wspó³pracowaliœmy, nieskromnie mówi¹c, w to-
ku prac podkomisji i komisji nad t¹ ustaw¹.
W pe³ni popieramy tê ustawê w wersji, w jakiej zo-
sta³a uchwalona; popieramy tak¿e poprawki, któ-
re zosta³y zaproponowane w sprawozdaniach ko-
misji senackich.

Te poprawki dotycz¹ w du¿ej czêœci kwestii le-
gislacyjnych, ale równie¿ wyjaœniaj¹ pewne w¹t-
pliwoœci, które mog³yby siê pojawiæ. Czyni to
w szczególnoœci poprawka pierwsza dotycz¹ca
wy³¹czenia od rozpoznania sprawy, a konkretnie
kwestii, czy do wy³¹czenia wystarczy³oby to, ¿e
ktoœ podpisa³ wstêpny wniosek o postawienie
w stan oskar¿enia, czy te¿ nie. Otó¿ ten przepis
przes¹dza, ¿e to nie wystarczy do wy³¹czenia.

Poprawka druga dotycz¹ca sk³adania wyjaœ-
nieñ ustnie lub na piœmie odpowiada na pytanie,
czy to jest tylko prawo czy równie¿ obowi¹zek. Po-
prawka przes¹dza, ¿e jest to wy³¹cznie prawo, nie
zaœ ¿aden obowi¹zek.

Poprawka trzecia, czysto legislacyjna, d¹¿y do
pewnej jednolitoœci terminologicznej. Ma byæ „z³o-
¿enie wniosku”, takie jest bowiem pojêcie, które
ju¿ wystêpuje, nie zaœ zg³oszenie wniosku czy
zwrócenie siê z wnioskiem.

I wreszcie poprawka czwarta, równie¿ kwestia
legislacyjna, doprecyzowanie, ¿e Komisja Odpo-
wiedzialnoœci przedstawia Zgromadzeniu Naro-
dowemu sprawozdanie z przeprowadzonego po-
stêpowania wraz z wnioskiem.

No i poprawka pi¹ta, te¿ w kwestii logiczno-le-
gislacyjnej. Nie mo¿e byæ dwóch sytuacji, dlatego
te¿ „lub” zastêpuje siê spójnikiem „albo”.

To tyle, je¿eli chodzi o ogólne kwestie. Minister-
stwo Sprawiedliwoœci w pe³ni popiera poprawki
zaproponowane przez komisje senackie.

Wiem, ¿e by³o ju¿ pytanie. Nie wiem, czy mam
czekaæ na jego przeformu³owanie, Panie Mar-
sza³ku, czy te¿ od razu siê ustosunkowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja tak to rozumiem, ¿e pan senator Kieres prze-

formu³uje teraz pytanie. Gdyby by³ pan ³askaw,
proszê poczekaæ.
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Panie Senatorze, zachêcam do tego przeformu-
³owania.

Proszê o nastêpne zg³oszenia do pana mini-
stra. Pan senator Trzciñski jako nastêpny zada
pytanie.

Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, czy badaliœcie pañstwo zna-

czenie tego przepisu, o którym ja mówi³em w kon-
tekœcie procedury karnej? Bo tutaj jest s¹d, który
bêdzie mia³ prawo wydawania polecenia Stra¿y
Marsza³kowskiej, a jej status prawny jest taki, ¿e
ona mo¿e nawet nie ociera siê, delikatnie mówi¹c,
o tego rodzaju kompetencje. Czy badaliœcie zw³a-
szcza konstytucyjnoœæ tego przepisu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
To nie jest projekt rz¹dowy, Panie Senatorze,

Panie Profesorze, wiêc my tak bardzo dok³adnie
nie opukiwaliœmy ka¿dego sformu³owania tej
ustawy. Zgadzaliœmy siê z intencj¹, co znalaz³o
wyraz w stanowisku prezentowanym w Sejmie.
Czy jest to konstytucyjne, czy nie? Chodzi o pole-
cenia wydawane przez trybuna³…

(G³os z sali: Nie by³o organu?)
No wiêc w³aœnie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tu chodzi

w³aœnie o organ.)
Jest to oczywiœcie organ sejmowy, którego sta-

tus jest regulowany uchwa³¹ Sejmu. Ja zawsze
mia³em w¹tpliwoœci, Panie Profesorze, czy ta
uchwa³a do koñca jest konstytucyjna. To jest
w ogóle zagadnienie naprawdê bardzo skompliko-
wane prawnie. Nie obawia³bym siê jednak tego
przepisu, tego uprawnienia, które przys³uguje or-
ganowi tej rangi w stosunku do Stra¿y Mar-
sza³kowskiej, aczkolwiek zgadzam siê, ¿e status
Stra¿y Marsza³kowskiej, jej uprawnienia i kompe-
tencje to jest temat sam w sobie. W kontekœcie
hierarchii Ÿróde³ prawa i rozdzia³u 3 konstytucji
rzeczywiœcie mo¿e to budziæ uzasadnione w¹tpli-
woœci. Wydaje siê, ¿e rozwi¹zaniem prawid³owym
by³oby oparcie siê na trójpodziale w³adzy i czerpa-
nie prawa do regulowania tych wszystkich kwestii
przez Sejm, wy³¹cznie przez Sejm w uchwale, z pe-
wnego podzia³u w³adzy.

Pamiêtajmy jednak, ¿e uprawnienia Stra¿y
Marsza³kowskiej siêgaj¹ dalej. Nie s¹ to tylko
kwestie czysto wewnêtrzne, one siêgaj¹ na przy-
k³ad równie¿ sytuacji prawnej w Sejmie takiej
osoby jak ja, który przychodzê jako reprezentant
w³adzy wykonawczej. To s¹ rzeczywiœcie proble-
my bardzo istotne z punktu widzenia Ÿróde³ pra-
wa. Mam tu pewne w¹tpliwoœci, ale one siêgaj¹ je-

szcze dalej, powiedzia³bym, siêgaj¹ nie tylko kwe-
stii, czy trybuna³ mia³by prawo poleciæ Stra¿y
Marsza³kowskiej. Byæ mo¿e nale¿a³oby tutaj
wprowadziæ jakieœ uprawnienie kontrolne mar-
sza³ka Sejmu, prawda? Gdyby tak by³o, nie by³o-
by to obarczone tymi w¹tpliwoœciami. Ale równie¿
same kompetencje Stra¿y Marsza³kowskiej w sto-
sunku do osób zewnêtrznych mog¹ budziæ jednak
pewne w¹tpliwoœci z punktu widzenia hierarchii
Ÿróde³ prawa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, ja mam pytanie do senatora Kie-

resa.
Pan senator nie rozwa¿a wniesienia poprawki

w tym momencie?

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku, ja rozwa¿am zajêcie stano-

wiska, ale poprawki nie wniosê w tej sprawie, po-
niewa¿ wywo³ana tutaj sprawa, tak jak powiedzia³
pan minister, moim zdaniem, sygnalizuje pro-
blem o wiele…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Znacznie
szerszy.)

Tak, znacznie szerszy, problem ustawowego
statusu Stra¿y Marsza³kowskiej, bo nie ma w¹t-
pliwoœci, ¿e ta ustawa przekazuje organowi nieu-
stawowemu kompetencje w zakresie praw i wol-
noœci obywatelskich. Ja siê bojê, ¿e nawet s¹dy
mog¹ siê uchylaæ od tego rodzaju dzia³añ, które
wynikaj¹ z ust. 6 art. 9b.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
I pytanie pana senatora Trzciñskiego, proszê

bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, zgodnie

z nowel¹, po podjêciu uchwa³y o poci¹gniêciu do
odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu,
Sejm wybiera spoœród pos³ów swego przedstawi-
ciela, który jest oskar¿ycielem przed Trybuna³em
Stanu. Ten oskar¿yciel powinien posiadaæ kwali-
fikacje wymagane do zajmowania stanowiska sê-
dziego. Chcia³bym zapytaæ, w jaki sposób bêdzie
stosowana ustawa w przypadku, gdy wœród po-
s³ów nie bêdzie nikogo, kto posiada kwalifikacje,
o których mowa. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ.
W takim razie proszê o odpowiedŸ na te pyta-

nia, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Projektodawca chyba nie zak³ada³, ¿eby tak siê
mia³o zdarzyæ. By³aby to przeszkoda faktyczna.
Je¿eli to ma byæ pose³, a nie by³oby wœród pos³ów
takiej osoby, no to by³aby to przeszkoda faktycz-
na. Tak trzeba by to interpretowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, dziêkujê za pytania do pana

ministra.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.
Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów…
(Senator Leon Kieres: Ja siê zg³asza³em, to zna-

czy nie tyle siê zg³asza³em, ile sygnalizowa³em,
Panie Marsza³ku.)

Aha, rozumiem, bo myœla³em… Dobrze.
W takim razie zapisa³ siê do g³osu pan senator

Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zabieram g³os po to, ¿eby póŸniej nikt nie po-

wiedzia³, gdyby dosz³o do komplikacji ze stosowa-
niem tego przepisu i w¹tpliwoœciami konstytucyj-
nymi, ¿e Senat przeszed³ nad tym problemem bez-
refleksyjnie.

Otó¿ ja jeszcze raz podnoszê kwestiê, ¿e pro-
blem zadañ i kompetencji Stra¿y Marsza³kow-
skiej powinien byæ regulowany w akcie, zw³aszcza
tym, który statuuje Stra¿ Marsza³kowsk¹ i coraz
bardziej przychylam siê do wniosku, ¿e to powin-
no byæ uregulowane aktem ustawowym. Tymcza-
sem tutaj mo¿emy mieæ tak¹ sytuacjê, ¿e ustawa
przekazuje bardzo wa¿nemu organowi, utrzymu-
j¹cemu porz¹dek… Notabene pamiêtacie pañ-
stwo, ¿e Stra¿ Marsza³kowska swego czasu – ja
znam co najmniej jeden taki przypadek – wypro-
wadza³a z sali posiedzeñ Sejmu pos³a; nie chcê
wymieniaæ jego nazwiska. Tak wiêc mo¿e byæ taka
sytuacja, ¿e nagle ktoœ podniesie, dlaczego usta-
wa przekazuje organowi o – podkreœlam to jeszcze
raz – bardzo wa¿nej funkcji, ale jednak o pewnym
statusie prawnym, który nale¿a³oby doprecyzo-
waæ, kompetencje dotykaj¹ce praw i wolnoœci
obywatelskich.

Ten problem podnoszê, nie zg³aszaj¹c popraw-
ki, bo byæ mo¿e on nie bêdzie mia³ w przysz³oœci
¿adnego donios³ego znaczenia, zw³aszcza w œwiet-
le tego, co powiedzia³, i co mi przekazano, pan
marsza³ek Romaszewski na posiedzeniu komisji
o w ogóle trybunale, o takiej w³aœnie ustawie – ¿e
jest to jednak uchwalanie ustawy, która prakty-

cznie, jeœli nie zmienimy istoty postêpowania
przed Trybuna³em Stanu, nie bêdzie mia³a istot-
nego znaczenia. Ale problem moim zdaniem bê-
dzie rozwa¿any, przynajmniej w warstwie teorety-
cznej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e dwaj panowie senatorowie, Smu-

lewicz i Bisztyga, z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*.

Informujê zatem, ¿e g³osowanie w sprawie roz-
patrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Panu ministrowi Wronie dziêkujê za obecnoœæ.
I koñczê w tym momencie rozpatrywanie pun-

ktu pi¹tego porz¹dku obrad.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o udostêpnianiu informacji go-
spodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 791,
a sprawozdanie komisji w druku nr 791A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Marka Trzciñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, ob-

raduj¹cej 3 i 9 marca bie¿¹cego roku, przedsta-
wiam sprawozdanie z pracy nad rz¹dowym pro-
jektem ustawy o udostêpnianiu informacji gospo-
darczych i wymianie danych gospodarczych.
Sprawozdanie zosta³o przedstawione w druku
nr 791A.

Ustawa zosta³a przyjêta przez Sejm 19 lutego
2010 r. Ustawa o udostêpnianiu informacji go-
spodarczych i wymianie danych gospodarczych
ma na celu usprawnienie systemu wymiany in-
formacji gospodarczych, poprawê warunków fun-
kcjonowania biur informacji gospodarczej, a tak-
¿e zapewnienie lepszej ochrony wierzycieli. Przed-
miotowa ustawa zastêpuje dotychczas obowi¹zu-
j¹c¹ ustawê z dnia 14 lutego 2003 r. o udostêpnia-
niu informacji gospodarczych, która stworzy³a
podstawy prawne funkcjonowania systemu obie-
gu takich informacji, jak informacja o przedsiê-
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biorcach i konsumentach, którzy nie wywi¹zuj¹
siê ze swoich zobowi¹zañ, oraz informacja o po-
s³u¿eniu siê podrobionym lub cudzym dokumen-
tem. Inicjatywa zast¹pienia starej ustawy now¹
wynik³a z tego, ¿e w praktyce gospodarczej okaza-
³o siê, ¿e dotychczasowe przepisy nie do koñca
spe³niaj¹ swoj¹ rolê. ¯ycie wymusi³o koniecznoœæ
wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do
obowi¹zuj¹cego stanu prawnego.

Jedn¹ z najwa¿niejszych zmian jest otwarcie
katalogu podmiotów uprawnionych do przekazy-
wania informacji gospodarczych do biur informa-
cji gospodarczej, a tak¿e uzyskiwania wiedzy na te-
mat wierzytelnoœci, dziêki wprowadzeniu definicji
wierzyciela oraz d³u¿nika. W œwietle przyjêtych
rozwi¹zañ wierzycielem, który jest uprawniony do
przekazywania informacji gospodarczych do biur
informacji gospodarczej, mo¿e byæ osoba fizyczna,
tak¿e nieprowadz¹ca dzia³alnoœci gospodarczej,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepo-
siadaj¹ca osobowoœci prawnej oraz organ w³aœci-
wy wierzyciela w przypadku zobowi¹zañ alimenta-
cyjnych. D³u¿nikiem jest tak zwany d³u¿nik niebê-
d¹cy konsumentem, czyli taki, którego zobowi¹za-
nie powsta³o w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej lub stosunku prawnego, oraz d³u¿-
nik bêd¹cy konsumentem, czyli taki, który jako
osoba fizyczna dokonuje czynnoœci prawnej, a tak-
¿e d³u¿nik alimentacyjny.

Na podstawie ustawy wierzyciel bêdzie móg³
przekazaæ do biura informacji gospodarczej dane
d³u¿nika tylko wówczas, gdy minimalna kwota
wymagalnego zobowi¹zania wynosi 200 z³ w przy-
padku d³u¿nika bêd¹cego konsumentem, a 500 z³
w przypadku d³u¿nika niebêd¹cego konsumen-
tem i gdy zobowi¹zania te s¹ wymagalne od co
najmniej szeœædziesiêciu dni.

D³u¿nik poprzez rejestr zapytañ bêdzie mia³
prawo dostêpu do informacji, bêdzie móg³ uzys-
kaæ informacje, kto, kiedy i jakie informacje na je-
go temat otrzyma³, bêdzie mia³ równie¿ prawo do
ich poprawiania oraz bêdzie mia³ gwarancjê, ¿e je-
go dane bêd¹ aktualizowane i usuniête na zasa-
dach okreœlonych w ustawie.

Ustawa wprowadzi³a mo¿liwoœæ wymiany in-
formacji pomiêdzy biurami informacji gospodar-
czej a podobnymi instytucjami dzia³aj¹cymi
w krajach Unii Europejskiej. Ponadto zapewnio-
na zosta³a mo¿liwoœæ faktycznej wymiany infor-
macji pomiêdzy biurami informacji gospodarczej
a Biurem Informacji Kredytowej dziêki odpowied-
nim zmianom wprowadzonym w ustawie – Prawo
bankowe. Udostêpnianie danych bankowych
przez Biuro Informacji Kredytowej bêdzie mo¿liwe
wy³¹cznie na podstawie upowa¿nienia osoby, któ-
rej dane dotycz¹.

Przedmiotowa ustawa wchodzi w ¿ycie po trzy-
dziestu dniach od dnia og³oszenia.

W trakcie prac komisji uwagê zwróci³y przede
wszystkim dwa zagadnienia.

Pierwsze to okres, w którym wa¿ne bêdzie upo-
wa¿nienie wystawione przez konsumenta, na
podstawie którego podmiot, który zawar³ umowê
z biurem informacji gospodarczej, bêdzie móg³
wyst¹piæ o ujawnienie informacji gospodarczej.
Komisja przyjê³a, ¿e ten okres nie mo¿e przekra-
czaæ trzydziestu dni.

Drugie zagadnienie, którym w szczególny spo-
sób interesowa³a siê komisja, to czas zw³oki w za-
p³acie, po którym przys³ugiwaæ bêdzie prawo do
zg³aszania d³u¿nika do biura informacji gospo-
darczej. Senatorowie po doœæ burzliwej dyskusji
przyjêli, ¿e tym terminem bêdzie szeœædziesi¹t
dni, czyli zanim up³ynie szeœædziesi¹t dni, d³u¿nik
mimo wymagalnego zobowi¹zania wobec wierzy-
ciela nie bêdzie móg³ pojawiæ siê w rejestrze biura
informacji gospodarczej, chyba ¿e taka informa-
cja pojawi siê na jego wniosek lub za jego zgod¹,
wtedy bêdzie to termin krótszy. Wierzyciel jednak
bez wyra¿enia takiej zgody, bez akceptacji d³u¿ni-
ka w sytuacji, kiedy zobowi¹zanie jest sp³acone
szybciej ni¿ w ci¹gu szeœædziesiêciu dni, nie bê-
dzie móg³ przekazaæ informacji o zobowi¹zaniu do
biura informacji gospodarczej.

W toku prac komisji wprowadzono dwadzieœcia
dwie poprawki, z czego dziewiêtnaœcie to popraw-
ki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne, pre-
cyzuj¹ce zapisy ustawy, a trzy to poprawki zapro-
ponowane przez senatorów. Pierwsza z tych
trzech poprawek, zaproponowana przez senatora
Banasia, dotyczy³a doprecyzowania okresu,
w którym wa¿ne jest upowa¿nienie konsumenta,
o którym mowa w art. 24, i zosta³a ona przyjêta je-
dnog³oœnie przez uczestnicz¹cych w posiedzeniu
cz³onków komisji. Druga poprawka usuwa w¹t-
pliwoœci co do rozumienia treœci ust. 5 w art. 18,
a trzecia poprawka dotyczy³a art. 60 i s³u¿y³a u³at-
wieniu dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników
alimentacyjnych.

Panie Marsza³ku, komisja rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie ustawy z zaprezentowanymi
poprawkami. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komi-

sji Gospodarki Narodowej, pana senatora Grzego-
rza Banasia, o przedstawienie wniosku mniejszo-
œci komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pano-

wie Senatorowie! Szanowny Panie Ministrze wraz
z osobami towarzysz¹cymi!

Pan senator sprawozdawca bardzo precyzyjnie
nakreœli³ g³ówne przes³anie tej ustawy, jak i ton
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dyskusji i momenty wra¿liwe, które by³y mocno
podkreœlane przez senatorów. Ja w³aœnie na tym
chcia³bym siê skupiæ, bo tego dotycz¹ dwa wnios-
ki mniejszoœci. One dotycz¹ terminu, o którym
wspomnia³ pan senator Marek Trzciñski.

Mianowicie wydaje nam siê, ¿e pozostawianie
terminu szeœædziesiêciodniowego jako terminu,
który daje pozytywn¹ informacjê o d³u¿niku, jest
doœæ niebezpieczne. Wystarczy przypomnieæ, sk¹d
w ogóle wziê³a siê regulacja, któr¹ dzisiaj zmienia-
my, czyli ta regulacja z roku 2003, która dzisiaj ma
ju¿ siedem lat. To by³a odpowiedŸ na rosn¹ce wrêcz
fortuny struktur mafijnych, które wy³udza³y od in-
stytucji finansowych kredyty, debety, i budowa³y
w ten sposób swoje imperium finansowe.

W ustawie, któr¹ bêdziemy zmieniaæ, moment
pojawienia siê informacji o tym, ¿e d³u¿nik jest
niesolidny, okreœla termin czternastodniowy. My
dzisiaj, przyjmuj¹c now¹ regulacjê, ustalamy ten
termin jako szeœædziesiêciodniowy. Ró¿nica jest
wrêcz drastyczna, jest to czas czterokrotnie d³u¿-
szy. Obawiaj¹c siê tego, ¿e dawaliœmy mo¿liwoœæ
tym, którzy buduj¹ swoje finanse w sposób niele-
galny, stwarzamy mo¿liwoœæ uprawiania podob-
nego procederu, który swego czasu uda³o siê w ja-
kiœ sposób powstrzymaæ. Podzielê siê jeszcze
z szanownymi senatorani informacj¹ udzielon¹
przez prezesa Zwi¹zku Banków Polskich, który
w odpowiedzi na pytanie o liczbê przypadków wy-
³udzeñ lub prób wy³udzeñ w roku 2009 oszacowa³
to na kilkanaœcie tysiêcy. Je¿eli zatem do³o¿ymy
termin szeœædziesiêciu dni, to myœlê, ¿e mo¿e on
siê okazaæ bardzo niebezpieczny.

Zmierzam do konkluzji. Istota poprawki jest ta-
ka, by w odniesieniu do d³u¿nika, który jest kon-
sumentem lub nie jest konsumentem – o tym roz-
ró¿nieniu wspomina³ pan senator Marek Trzciñ-
ski – ten dzieñ krytyczny to by³ trzydziesty dzieñ
od momentu powstania wymagalnoœci d³ugu,
czyli po trzydziestu dniach d³u¿nik by³by wykazy-
wany w rejestrze negatywnym jak osoba niesoli-
dna. Taka jest intencja naszej poprawki. Dziêkujê
uprzejmie szanownemu panu marsza³kowi i sza-
nownym pañstwu. (Oklaski)

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

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

Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Trzciñskiego.

Wydaje siê, ¿e bardzo istotn¹, wa¿n¹ sfer¹ w ca³ej

tej ustawie jest sprawa zwi¹zana z ochron¹ da-
nych osobowych. W zwi¹zku z tym chcia³bym
spytaæ pana senatora, czy podczas prac nad usta-
w¹ ten problem zosta³ dostrze¿ony. Czy by³y pro-
wadzone konsultacje z tymi, którzy siê t¹ spraw¹
zajmuj¹? Czy ewentualnie zosta³y do tej ustawy
wniesione jakieœ zabezpieczenia, zwi¹zane
z ochron¹ danych osobowych?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, niech pan zapisuje pytania.
Pan senator Knosala.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mia³bym pytania zwi¹zane

z aktualnoœci¹ zachowywanych danych, gdy¿
w³aœnie to by³o niejako podstaw¹ negatywnych
wypowiedzi przedsiêbiorców, któr¹ to grupê sza-
cuje siê na 25%. Pytanie jest nastêpuj¹ce. Czy
w ramach nadzoru nad dzia³alnoœci¹ biur infor-
macji gospodarczej, który by³ i jest sprawowany
przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki,
badana jest równie¿ aktualnoœæ danych zapisa-
nych w rejestrze d³u¿ników? Czy komisja debato-
wa³a na ten temat? Pytam, bo to jest istotny po-
wód tych zmian.

Druga sprawa. Przewidziana jest kara maksi-
mum 30 tysiêcy z³ za przekazywanie niew³aœci-
wych danych. Pytanie by³oby nastêpuj¹ce. Czy
poza t¹ kar¹ przewidziane s¹ jeszcze inne kary czy
grzywny wobec przedsiêbiorców, którzy nie zg³o-
sili ¿¹dania usuniêcia b¹dŸ aktualizacji wpisu?

Kolejne pytanie dotyczy spraw bardziej prakty-
cznych. Czy podmioty, które po wejœciu w ¿ycie
proponowanych zmian zyskaj¹ mo¿liwoœæ zg³a-
szania nierzetelnych kontrahentów do rejestru,
bêd¹ mog³y zg³osiæ równie¿ te wierzytelnoœci, któ-
re powsta³y przed dniem wejœcia w ¿ycie nowej
ustawy, czyli te zaleg³e, na przyk³ad sprzed mie-
si¹ca czy sprzed paru miesiêcy? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zadanie pytania pana senatora Do-

brzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy

Trzciñskiego dotycz¹ce art. 1 i art. 9. Art. 1 mówi
o wymianie danych dotycz¹cych wiarygodnoœci
p³atniczej z instytucjami z pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozu-
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mienia o Wolnym Handlu, zaœ art. 9 mówi o tym,
¿e biura informacji gospodarczej mog¹ wymieniaæ
te dane dotycz¹ce wiarygodnoœci z instutycjami,
które maj¹ siedziby w tych w³aœnie pañstwach.
Moje pytanie jest nastêpuj¹ce. A co z wymian¹
tych informacji, je¿eli biura nie bêd¹ mia³y swojej
siedziby w danych pañstwach?

Pytanie drugie. Panie Senatorze, czy wszystkie
poprawki Biura Legislacyjnego zosta³y przyjête
przez komisjê? Wprawdzie pan o tym wspomina³,
ale nie pamiêtam, ile poprawek przyjê³a komisja.
Dziêkujê.

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

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
W obradach komisji uczestniczyli przedstawi-

ciele instytucji, które zajmuj¹ siê z upowa¿nienia
ustawowego danymi osobowymi. Ustawa by³a tak
konstruowana, oczywiœcie uwzglêdniane by³y
tak¿e uwagi, aby interes konsumentów by³ chro-
niony. Dyskusja dotyczy³a ochrony interesu kon-
sumentów, równie¿ danych osobowych, szczegól-
nie w kontekœcie artyku³u dotycz¹cego upowa¿-
nienia dla podmiotu, który wystêpuje do biura in-
formacji gospodarczej o przekazanie danych.
W tym przypadku komisja uwzglêdni³a opiniê,
która mówi³a o tym, ¿e upowa¿nienie powinno byæ
ograniczone w czasie, tak aby konsument, który
udzieli³ uprawnienia i byæ mo¿e przez zapomnie-
nie nie zadba³ o to, ¿eby to upowa¿nienie wycofaæ,
nie zosta³ nara¿ony na ograniczenie swoich praw
z tego tytu³u, ¿e podmiot mo¿e dokonaæ nadu¿y-
cia, wykorzystaæ to upowa¿nienie w przysz³oœci,
w okresie, w którym nawet stosunek prawny
wi¹¿¹cy strony, czyli podmiot wystêpuj¹cy o in-
formacjê i konsumenta, ju¿ wygas³. G³ównie
w tym kontekœcie by³a prowadzona dyskusja do-
tycz¹ca ochrony danych osobowych i uwzglêdnio-
ne zosta³y wszystkie opinie.

Jeœli chodzi o aktualizacjê danych, to wierzy-
ciel jest zobowi¹zany do przekazywania informa-
cji do biura informacji gospodarczej pod rygorem
kar, a biuro informacji gospodarczej jest zobo-
wi¹zane do aktualizacji danych w terminie czter-
nastu dni. Ten obowi¹zek jest pod rygorem kary
grzywny, ale te¿ ten interes chroniony jest po-
przez regulamin, który obowi¹zuje w ka¿dym biu-
rze informacji gospodarczej, a jego nierespekto-
wanie mo¿e prowadziæ do tego, ¿e biuro informacji
gospodarczej bêdzie musia³o zaniechaæ swojej
dzia³alnoœci. Wydaje siê, ¿e jest wystarczaj¹ca
ochrona zobowi¹zanych w przypadku, kiedy stan

prawny siê zmieni, d³ug zostanie sp³acony i inte-
resem d³u¿nika bêdzie doprowadzenie do tego, by
w archiwach czy w rejestrach ujawnianych w biu-
rach informacji gospodarczej znajdowa³ siê aktu-
alny zapis.

Czy mo¿na zg³osiæ zaleg³e d³ugi? W przypadku,
kiedy wystêpuje zobowi¹zanie, oczywiœcie takie
zobowi¹zanie wierzyciel w ka¿dym czasie mo¿e
zg³osiæ do biura informacji gospodarczej. Nowa
ustawa ma zastosowanie równie¿ do tych d³ugów,
które powsta³y przed jej wejœciem w ¿ycie.

Co do danych i wymiany danych z innymi kra-
jami, to ze wzglêdu na bezpieczeñstwo danych nie
mo¿e byæ mowy o tym, by te dane by³y ujawniane
instytucjom, które nie s¹ do tego przygotowane
czy nie podlegaj¹ ustawodawstwu zapewniaj¹ce-
mu bezpieczeñstwo danych. Dlatego jest to
w ustawie przewidziane i jest to zastrze¿enie, któ-
re z krajów mog¹ uzyskiwaæ informacje, pomiêdzy
jakimi krajami mo¿e nastêpowaæ wymiana da-
nych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Marek Trzciñski: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki.

Czy pan minister Marcin Korolec chce zabraæ
g³os w sprawie przedstawionej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Marcin Korolec: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wydaje mi siê, ¿e pan senator sprawozdawca
szczegó³owo wyjaœni³ zakres legislacji, jak rów-
nie¿ wprowadzonych zmian. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Pan senator siê zg³asza³, tak?
Proszê uprzejmie, pan senator Knosala.
(Senator Ryszard Knosala: Dziêkujê bardzo,

Panie Marsza³ku…)
Panie Ministrze, prosi³bym tutaj.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, mam kilka, mo¿na powie-

dzieæ, drobnych pytañ.
Czy w przypadku skierowania zapytania do da-

nego BIG o wiarygodnoœæ p³atnicz¹ okreœlonej
osoby, firmy biuro to mo¿e udzieliæ odpowiedzi je-
dynie w oparciu o w³asne dane, czy te¿ ma obo-
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wi¹zek kierowania zapytania do wszystkich pod-
miotów, z którymi ma mo¿liwoœæ wymiany infor-
macji? Wiemy bowiem, ¿e tych biur jest i mo¿e byæ
wiele.

Druga kwestia z tym zwi¹zana. Czy biura mog¹
tworzyæ wspólne bazy danych o d³u¿nikach lub
te¿ czy projektodawca bra³ pod uwagê mo¿liwoœæ
utworzenia ram prawnych dla zbudowania
wspólnej bazy danych o d³u¿nikach, która
obejmowa³aby dane zbierane przez wszystkie te
biura, tak ¿eby to nie by³o takie zatomizowane
i niezale¿ne?

Kolejne pytanie. Czy obowi¹zek usuniêcia da-
nych uzyskanych od BIG w terminie dziewiêædzie-
siêciu dni dotyczy te¿ podmiotów zagranicznych
dzia³aj¹cych poza granicami kraju, a jeœli tak, to
jak to wyegzekwowaæ od nich?

Nastêpne pytanie. Czy biuro, które uzyska³o
informacjê od innego biura, z którym wspó³pra-
cuje, mo¿e j¹ wykorzystaæ powtórnie czy wielo-
krotnie w tym dziewiêædziesiêciodniowym termi-
nie dopuszczonym ustaw¹?

Kolejne pytanie. Wiemy, ¿e wed³ug ustawy in-
formacjê z rejestru zapytañ bêdzie mo¿na uzys-
kaæ bezp³atnie. Ale czy przypadkiem te biura nie
bêd¹ bra³y op³aty za wydruk, korespondencjê itd.,
za te czynnoœci towarzysz¹ce?

Czy w œwietle zapisanych w projekcie ustawy
zmian uzyskanie informacji z rejestru zapytañ
bêdzie zagwarantowane jedynie takim konsu-
mentom, którzy s¹ ju¿ d³u¿nikami? Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
To wszystkie pytania, Panie Senatorze?
(Senator Ryszard Knosala: Tak.)
Dobrze.
Pan senator Wyrowiñski, proszê.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Podczas po-
siedzenia komisji pojawi³ siê problem zobowi¹zañ
publicznoprawnych, które nie s¹ objête tym sys-
tem informacji wynikaj¹cym z ustawy. Przejawi³
pan zainteresowanie tym problemem i uzna³, ¿e
jest on wa¿ny. Bo rzeczywiœcie ci, którzy chcieliby,
nie bêd¹ w stanie uzyskaæ niektórych informacji
t¹ drog¹. Oczywiœcie mog¹ to zrobiæ inn¹ drog¹.
Ale czy po tym pañskim stwierdzeniu i po analizie
tej sytuacji przewiduje pan, ¿e w przysz³oœci rów-
nie¿ i informacja o zobowi¹zaniach publicznopra-
wnych bêdzie mog³a funkcjonowaæ w obrocie in-
formacyjnym, który wynika z tej ustawy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie! Zacznê mo¿e od

odpowiedzi na drugie pytanie. Jeœli chodzi o zg³a-
szane podczas posiedzenia Komisji Gospodarki
Narodowej pytanie o mo¿liwoœæ umieszczania
w ramach biur informacji gospodarczej informa-
cji o zobowi¹zaniach publicznoprawnych, to wy-
daje siê, ¿e ze wzglêdu na ca³oœæ obrazu o zobo-
wi¹zaniach czy o kondycji finansowej danego
d³u¿nika powszechna dostêpnoœæ takich infor-
macji mog³aby byæ znacz¹cym czy wa¿nym ele-
mentem w obrocie gospodarczym. W przed³o¿e-
niu rz¹du ten element siê nie znalaz³, zosta³o to
zg³oszone dopiero podczas dyskusji w Senacie.
Wydaje siê jednak, ¿e w tej ustawie wprowadzamy
wiele nowych elementów tej legislacji. W zwi¹zku
z tym i tak bardzo zmieniamy zakres dzia³alnoœci
biur informacji gospodarczej, rozszerzamy zakres
podmiotowy, zakres przedmiotowy, ca³y zakres
funkcjonowania tych biur. W terminie roku od
wejœcia w ¿ycie proponowanej ustawy minister
gospodarki na podstawie ankiety i dialogu prowa-
dzonego z przedstawicielami i biur, i d³u¿ników
przeprowadzi analizê tego, czy te przepisy zosta³y
wprowadzone zasadnie, czy ten zakres jest pra-
wid³owy i czy nale¿y, czy nie nale¿y go zmieniaæ.

Jeœli zaœ chodzi o zobowi¹zania publicznopra-
wne, to one nie znalaz³y siê w projekcie rz¹dowym
dlatego, ¿e podmioty publiczne i tak s¹ uprzywile-
jowane w egzekucji swoich nale¿noœci w stosun-
ku do d³u¿ników. To pierwsza sprawa. Drugi ele-
ment to jest bardzo wra¿liwy element tajemnicy
skarbowej i nale¿a³oby przeprowadziæ nowelizacjê
wielu ustaw zwi¹zanych czy to ze zobowi¹zaniami
wynikaj¹cymi z ubezpieczeñ spo³ecznych, czy to
zobowi¹zaniami podatkowymi. W zwi¹zku z tym
wprowadzanie tych zmian musia³oby siê odbyæ
w œcis³ym dialogu z ministrem odpowiedzialnym
za finanse. St¹d te¿ w przed³o¿onym projekcie
ustawy koncentrujemy siê na sferze zobowi¹zañ
prywatnoprawnych, nie dotykaj¹c wierzycieli
sk¹din¹d uprzywilejowanych. Niemniej jednak
w analizie, któr¹ bêdziemy przeprowadzaæ po roku
funkcjonowania ustawy, nawi¹¿emy odpowiedni
dialog z ministrem odpowiedzialnym za finanse
publiczne i bêdziemy badaæ, czy jest tu jakiœ ob-
szar do poprawy, czy nale¿a³oby pozostaæ przy obe-
cnych regulacjach, w sensie dedykowania tego ob-
razu, który bêdzie wynika³ z informacji gospodar-
czej, tylko zobowi¹zaniom prywatnoprawnym.
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Jeœli chodzi o pytania dotycz¹ce baz danych, to
chcê powiedzieæ, ¿e biura informacji gospodarczej
bêd¹ mog³y udzielaæ informacji na podstawie w³a-
snych baz danych.

Czy istnieje obowi¹zek usuniêcia baz danych
w sytuacji biur informacji gospodarczej, które
funkcjonuj¹ za granic¹? Tak, bêdzie istnia³ taki
obowi¹zek.

Kolejne pytanie dotyczy³o mo¿liwoœci pobiera-
nia op³at za dodatkowe elementy. Biura informa-
cji gospodarczej s¹ podmiotami prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dlatego bêd¹ mog³y
szukaæ obszarów, w których bêd¹ mog³y pobie-
raæ op³aty, ale za wysy³anie dodatkowej kore-
spondencji, o co pyta³ pan senator, czy za wy-
pe³nianie jakichœ dodatkowych formularzy, za
takie czynnoœci nie bêd¹ mog³y pobieraæ dodat-
kowych op³at.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym powtórzyæ swoje pytanie, poniewa¿

pan senator sprawozdawca nie odpowiedzia³ na
nie, a chodzi mi o tê warstwê zwi¹zan¹ z ochron¹
danych osobowych. Czy g³ówny inspektor wypo-
wiada³ siê w tej sprawie? Czy by³y konsultacje, czy
by³y jakieœ uwagi? Czy w tej ustawie zosta³y za-
warte jakieœ dodatkowe zabezpieczenia tej sfery?
Dziêkujê.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Ja mam kil-

ka pytañ. Czy kwota – pewno by³a ju¿ o tym mowa
– 200 z³, gdy d³u¿nik jest konsumentem, i 500 z³,
gdy nim nie jest, nie jest za ma³a? Czy my tych
biur informacji gospodarczej, za przeproszeniem,
nie zamulimy takimi kwestiami? Czy minister-
stwo ma rozeznanie, jaki procent wœród zg³asza-
nych do biur informacji gospodarczej stanowi¹ te
ma³e, te maleñkie kwoty? Jeœli jest to trudne py-
tanie, to prosi³bym o pisemn¹ odpowiedŸ.

Kolejne pytanie. Teraz do biur informacji go-
spodarczej mog¹ siê zg³aszaæ tak zwani wierzycie-
le wtórni, czyli biura faktoringowe czy te¿ firmy
windykacyjne. Czy mamy rozeznanie, ile podmio-

tów one reprezentuj¹, jaka to jest liczba, jak to
jest skala?

Kolejna sprawa. Art. 26 mówi o tym, ¿e nadzór
nad biurem informacji gospodarczej sprawuje mi-
nister. Jest to nadzór w zakresie zgodnoœci dzia-
³alnoœci z ustaw¹ i regulaminem, nie obejmuje on
kontroli prawid³owoœci przetwarzania przez biuro
danych osobowych. Jakiej instytucji bêdzie pod-
lega³a ta czêœæ kontroli? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym wróciæ do moich pytañ, bo nie na

wszystkie uzyska³em odpowiedŸ. Kluczowa spra-
wa dotyczy baz danych o d³u¿nikach. Czy resort
w ogóle bierze pod uwagê mo¿liwoœæ utworzenia
jakichœ ram prawnych dla zbudowania wspólnej
bazy o d³u¿nikach? Pytam, poniewa¿ ju¿ w tej
chwili s¹ trzy dzia³aj¹ce biura, a tych biur mo¿e
byæ wiêcej. Pan minister powiedzia³, ¿e jeœli ja siê
zwrócê do jednego biura, to dostanê dane tylko
z tego biura. W zwi¹zku z tym, ¿eby za³atwiæ spra-
wê w 100%, powinienem siê zwróciæ do trzech
biur, tak jest dzisiaj, a jutro byæ mo¿e do trzyna-
stu. Wydaje mi siê, ¿e w przysz³oœci nale¿a³oby je-
dnak zadbaæ o jak¹œ integracjê, bo nie da siê
ukryæ, ¿e to jest rozproszone. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:
Dziêkujê.
Najpierw odpowiem na pytanie dotycz¹ce

wspó³pracy z g³ównym inspektorem danych oso-
bowych. Zarówno na etapie pracy nad projektem
ustawy, podczas uzgodnieñ miêdzyresortowych
na poziomie Rady Ministrów, jak i w czasie spot-
kañ w komisji senackiej g³ówny inspektor by³ obe-
cny i te przepisy s¹ z nim nawet nie tyle skonsulto-
wane, ile nie zg³osi³ on uwag do zaproponowanych
przepisów, wiêc co do tego nie ma w¹tpliwoœci.

Zakres wymiany w ramach Unii Europejskiej,
wymiany pomiêdzy biurami, które maj¹ siedzibê
na terenie Unii Europejskiej, wynika z faktu, ¿e
na poziomie Unii Europejskiej s¹ podobne regula-
cje dotycz¹ce ochrony danych osobowych, mówi¹
o tym odpowiednie dyrektywy unijne. W zwi¹zku
z tym ten zakres jest tak ograniczony.
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Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce wysokoœci
kwot, tego, czy 200 z³ to nie jest za ma³o, czy nie
bêdziemy tym wprowadzaæ pewnego szumu infor-
macyjnego, mogê powiedzieæ tak. Na poziomie
oceny skutków regulacji by³y prowadzone bada-
nia, jak to jest uregulowane w innych pañstwach.
W innych pañstwach ten poziom mieœci siê
w przedziale od zera do 100 euro. 200 z³ to jest
gdzieœ w po³owie, jeœli chodzi o regulacje, które
funkcjonuj¹ w Unii Europejskiej. Przyjêcie kwoty
200 z³ wynika te¿ z oceny skutków regulacji, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e to jest taki œredni d³ug, który
móg³by podpadaæ pod przepisy tej ustawy. Zre-
szt¹ w stosunku do regulacji z 2003 r nie wprowa-
dzamy tu ¿adnych zmian.

Jeœli chodzi o mo¿liwoœæ – odpowiadam na py-
tanie pana senatora – wprowadzenia wspólnej ba-
zy danych czy jednej zintegrowanej bazy danych,
to wydaje mi siê, ¿e to jest mo¿e ciekawa koncep-
cja, aczkolwiek ona… To znaczy nie wiem, jak ona
by mia³a byæ po³¹czona z tym, ¿e te biura powinny
konkurowaæ pomiêdzy sob¹ rzetelnoœci¹ i jako-
œci¹ obs³ugi, bo de facto mielibyœmy wtedy jedno
biuro, które by³oby obs³ugiwane przez ró¿ne pod-
mioty. Chodzi o konkurencjê jakoœci¹, a wprowa-
dzenie jednej zintegrowanej bazy danych ozna-
cza³oby de facto po³¹czenie funkcjonowania tych
biur, st¹d te¿ to wymaga³oby pewnej refleksji.
Sk¹din¹d pytanie pana senatora o ca³oœæ infor-
macji mo¿e jest rzeczywiœcie zasadne, ale w tej
propozycji to siê nie znalaz³o. Wymaga³oby to re-
fleksji, w jaki sposób utrzymaæ konkurencjê jako-
œci¹ i rzetelnoœci¹ w sytuacji istnienia jednej zin-
tegrowanej bazy danych czy kilku zintegrowa-
nych baz. Mo¿emy siê nad tym elementem pochy-
liæ. Tak jak mówi³em, po roku od uchwalenia
ustawy jest przewidziane przeprowadzenie bada-
nia na temat funkcjonowania tych zmian. Wydaje
siê jednak, ¿e tutaj potrzebna by³aby pewna re-
fleksja, w jaki sposób po³¹czyæ jakoœæ i szeroki do-
stêp do tych informacji.

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

Senator Leon Kieres:
Mam kilka pytañ, które wynikaj¹ z przesadnej

ostro¿noœci lub te¿ dociekliwoœci, Panie Mini-
strze, a nie z jakichœ zarzutów, które by siê kry³y
za nimi, bo ustawa jest moim zdaniem potrzebna
i dobrze napisana. Niepokoi mnie jedna kwestia.
Mianowicie nadzór ustalony w tej ustawie odnosi
siê do funkcjonowania biura, a praktycznie nie
znajdujê tutaj regulacji prawnych, gdy idzie
o kontrolê i nadzór nad sytuacj¹ za³o¿ycieli spó³ki

akcyjnej, która to spó³ka jest biurem informacji
gospodarczej. Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy
rzeczywiœcie nie by³a przedmiotem refleksji ta
problematyka, kto mo¿e byæ za³o¿ycielem biura
informacji gospodarczej? Tu nie chodzi nawet
o to, ¿e mog¹ byæ to przestêpcy, bo wystarczy tylko
zgromadziæ 4 miliony z³ kapita³u zak³adowego
i formalnie za³o¿yæ spó³kê. Mo¿na sobie nawet wy-
obraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e to d³u¿nicy za³o¿¹ biuro
informacji gospodarczej. Akcje s¹ imienne, wiêc
owszem, nie ukryj¹ siê, ale formalnie nie jest to
wykluczone. Oczywiœcie przez interpretacjê praw-
n¹ mo¿na by by³o szukaæ jakichœ takich roz-
wi¹zañ, które by zapobiega³y takim sytuacjom.
Moje pytanie jest takie, czy pañstwo rozwa¿aliœcie
tak¹ problematykê: sytuacja za³o¿ycieli spó³ki ak-
cyjnej, która bêdzie mia³a formê biura informacji
gospodarczej.

I drugie pytanie. Ja rozumiem, ¿e jest zasada
wolnoœci gospodarczej, jest dawny art. 43, dzisiaj
chyba art. 48 traktatu, który te¿ mówi o wolnoœci
gospodarczej, czyli ka¿dy mo¿e prowadziæ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, to znaczy równie¿ i podmioty
zagraniczne. Rozumiem zatem, ¿e biuro informa-
cji gospodarczej mog¹ za³o¿yæ tak¿e, a nawet wy-
³¹cznie, wspólnicy zagraniczni, zw³aszcza
z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, zaœ
z innych pañstw, jak mówi nasza ustawa o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej, wtedy, gdy mamy
z nimi podpisane umowy o zasadzie tak zwanego
traktowania narodowego, czyli o wzajemnym
traktowaniu swoich przedsiêbiorców tak samo.
Czy potwierdza pan moje spostrze¿enie, ¿e mog¹
byæ równie¿bi ura informacji gospodarczej z wy-
³¹cznym kapita³em zagranicznym?

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

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym jeszcze wróciæ

w³aœnie do tych siedzib, bo nie otrzyma³em infor-
macji od senatora sprawozdawcy. Otó¿ przypom-
nê, ¿e pkt 2 w art. 1 mówi: wymiany danych doty-
cz¹cych wiarygodnoœci p³atniczej z instytucjami
z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Kon-
federacji Szwajcarskiej lub EFTA… chodzi o usta-
wê, która okreœla zasady wymiany informacji,
a w art. 9 czytamy, ¿e biura mog¹ wymieniaæ dane
dotycz¹ce wiarygodnoœci p³atniczej z instytucja-
mi dysponuj¹cymi takimi danymi maj¹cymi sie-
dzibê w pañstwach cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, Konfederacji Szwajcarskiej itd. I moje pyta-
nie brzmi tak: z jakimi instytucjami z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej biura informacji
gospodarczej mog¹ wymieniaæ dane dotycz¹ce
wiarygodnoœci p³atniczej? Art. 1…
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Art. 1 i 5.
(Senator Jan Dobrzyñski: Art. 9.)
Aha, art. 1 i 9.
(Senator Jan Dobrzyñski: Art. 1 ust. 1 pkt 2

i art. 9 ust. 1.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:
Pan senator Kieres, zadaj¹c pytanie, na koñcu

powiedzia³ to, czego sam chcia³em u¿yæ jako ele-
mentu odpowiedzi. Mianowicie wydaje siê, ¿e nie
ma zasadniczo podstaw prawnych, ¿eby ograni-
czaæ dostêp do dzia³alnoœci gospodarczej, na
przyk³ad w postaci prowadzenia biura informacji
gospodarczej, ze wzglêdu na jakieœ elementy.
Trudno by wskazywaæ w polskim porz¹dku praw-
nym elementy ograniczaj¹ce wolnoœæ za³o¿ycieli
w zakresie utworzenia podmiotu gospodarczego,
który w przedmiocie dzia³alnoœci mia³by prowa-
dzenie biura informacji gospodarczej, ze wzglêdu
na jakieœ dodatkowe elementy. W zwi¹zku z tym
tego typu przepisy tutaj siê nie znalaz³y.

Je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ utworzenia podobnej
spó³ki przez podmioty pochodz¹ce z krajów Unii
Europejskiej, to tak jak pan senator powiedzia³,
nie ma ¿adnego instrumentu prawnego mo¿liwe-
go do zastosowania, który nie by³by w sprzeczno-
œci z traktatem i który by uprawnia³ do wprowa-
dzenia takiej legislacji.

Jeœli chodzi o pañstwa trzecie, to jest to oczywi-
œcie zupe³nie inny re¿im i tutaj to jest prowadzone
na zasadzie wzajemnoœci, ale de facto jest to nie-
zwykle ograniczone.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce art. 9… Aha,
trudno bêdzie odpowiedzieæ…

(Senator Leon Kieres: Mogê, Panie Marsza³ku?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, przypominam, ¿e zada³em

pierwsze pytanie, dotycz¹ce oceny wiarygodnoœci
za³o¿yciela spó³ki. Ja mówi³em, ¿e d³u¿nicy mog¹
j¹ za³o¿yæ, ale to drugie moje pytanie korespondo-
wa³o z pierwszym. Nie chodzi³o tylko o poziom
œwiadomoœci prawnej, o to, ¿eby przekazaæ spo³e-
czeñstwu informacjê, ¿e wspólnicy zagraniczni
mog¹ tworzyæ w Polsce tak¹ spó³kê. Mo¿e siê zda-
rzyæ tak – i jakie s¹ gwarancje zabezpieczaj¹ce
przed t¹ sytuacj¹ – ¿e wspólnicy zagraniczni ma-
j¹cy problemy z prawem utworz¹ w Polsce biuro

informacji gospodarczej. Mo¿e to jest hipotetycz-
ne, mo¿e to jest tylko jakieœ… Jak to bêdzie kon-
trolowane?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:
Je¿eli to s¹ wspólnicy zagraniczni, którzy po-

chodz¹ z pañstw Unii Europejskiej, to musz¹ byæ
traktowani na równi ze wspólnikami pocho-
dz¹cymi z…

(Senator Leon Kieres: Po prostu nie wpisaliœ-
my do ustawy specjalnych gwarancji prawnych
oceny wiarygodnoœci za³o¿ycieli, co siê zdarza
w przypadku innych ustaw. Obyœmy mieli pew-
noœæ, ¿e nie spotka nas w zwi¹zku z tym ¿adne
nieszczêœcie.)

Ale je¿eli nie wprowadzamy takich elementów
w stosunku do w³asnych podmiotów, nie mo¿emy
ich wprowadzaæ w stosunku do podmiotów po-
chodz¹cych z Unii Europejskiej.

(Senator Leon Kieres: W³aœnie, dlaczego nie
wprowadziliœmy tego w stosunku do wszystkich
podmiotów, tak¿e w³asnych?)

(Marsza³ekBogdanBorusewicz:PanieSenatorze…)
(Senator Leon Kieres: Wiêcej pytañ nie bêdzie.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Ale oprócz pytañ jest przecie¿ mo¿li-
woœæ zg³oszenia poprawek, bo akurat kwestia, któ-
r¹ pan podniós³, jest istotna – ocena wiarygodnoœci
– chocia¿ dotyczy to inicjatywy gospodarczej.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:

Ju¿ odpowiadam. Biura informacji gospodar-
czej mog¹… To znaczy, chcê odpowiedzieæ na ko-
lejne pytanie, dotycz¹ce zakresu art. 9. A miano-
wicie pytanie, z jakimi instytucjami biura infor-
macji gospodarczej mog¹ wymieniaæ informacje.
Biura informacji gospodarczej mog¹ wymieniaæ
informacje z podmiotami, które maj¹ siedzibê
w pañstwach Unii Europejskiej lub EFTA, z uwagi
na poziom ochrony danych osobowych, jednako-
wy na obszarze Unii Europejskiej. Ustawa mówi:
z instytucjami dysponuj¹cymi takimi danymi. To
znaczy, s¹ tu w sposób ogólny opisane kompeten-
cje instytucji podobnych do biur informacji go-
spodarczej. A w zwi¹zku z tym, ¿e mamy do czy-
nienia z oko³o trzydziestoma podmiotami, je¿eli
weŸmiemy dwadzieœcia siedem pañstw Unii plus
trzy pañstwa EFTA, to po odjêciu Polski, bêdzie
dwadzieœcia dziewiêæ podmiotów. Dlatego tu jest
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to opisane w sposób ogólny, a nie w sposób specy-
ficzny, bo trudno ten denominat okreœliæ bardziej
precyzyjnie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Zachêca³em do wniesienia poprawek, ale mo¿-

na je wnieœæ tylko wtedy, kiedy obejmuj¹ materiê
okreœlon¹ zmianami wprowadzonymi przez Sejm.

Dziêkujê, Panie Ministrze. Ju¿ nie ma wiêcej
pytañ.

Otwieram dyskusjê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-

s³awa Ortyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Myœlê, ¿e trzeba jednoznacznie stwierdziæ, i¿ ta

ustawa, ta nowelizacja jest potrzebna, a w³aœci-
wie ca³y proces zmierzaj¹cy do zast¹pienia do-
tychczasowej ustawy. Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e
ten projekt nie jest doskona³y. Trzeba tutaj przy-
pomnieæ te kilkanaœcie poprawek natury legisla-
cyjnej, bo, myœlê, jest wa¿ne, aby w przysz³oœci
nie dochodzi³o do takich b³êdów.

Tworzymy podstawy prawne do lepszej infor-
macji uczestnika ¿ycia gospodarczego o przedsiê-
biorcach, o konsumentach. Rozszerzamy katalog
tych uczestników, a tak¿e katalog informacji, ja-
kie mo¿emy uzyskaæ. Wszystko to dla oceny wia-
rygodnoœci, czy przysz³ego klienta, czy konsu-
menta, czy te¿ przedsiêbiorcy. Wprowadzamy
tak¿e wiele ostrzejszych zapisów i ostrzejszych
kryteriów. Myœlê, ¿e to jest równie¿ cenna infor-
macja, w zakresie tej tak zwanej informacji pozy-
tywnej. Uwa¿am, ¿e jest wa¿ne, ¿eby mo¿na by³o,
po okreœleniu pewnych przes³anek, skorygowaæ
historiê tego d³u¿nika.

Na pewno nie bêdzie uproszczeniem, je¿eli po-
wiem, ¿e Ÿli kredytobiorcy to nie jest tylko pro-
blem samego kredytodawcy. W momencie, kiedy
kredyt jest udzielany, jest to problem kredyto-
dawcy, ale póŸniej to jest tak¿e problem pañstwa,
problem samorz¹du, problem opieki spo³ecznej,
wreszcie problem rodzinny, który mo¿e siê z tego
stworzyæ. Tak ¿e posiadanie takich informacji,
myœlê, pewne rzeczy wyeliminuje. Dla przyk³adu
mo¿na powiedzieæ o nieuczciwych deweloperach.
To te¿ wchodzi do grupy problemów, które siê na
bazie nieuczciwoœci dziej¹ w obrocie gospodar-
czym. Nadu¿ycia finansowe i podatkowe czy pew-
ne nieprawid³owoœci – mo¿emy i tak powiedzieæ –
niesolidnoœæ w wielu krajach, mo¿e nie w œwietle
obowi¹zuj¹cych przepisów, ale w œwietle obycza-

jów i traktowania, jakie tam s¹, w³aœciwie prze-
kreœlaj¹ takiego z³ego przedsiêbiorcê, jeœli chodzi
o nastêpny etap jego ¿ycia gospodarczego. U nas,
na razie, takiej praktyki nie ma, a by³ przecie¿
czas, kiedy ten, kto radzi³ sobie w nieuczciwy spo-
sób, nawet uzyskiwa³ pewne pochwa³y i efekty.
Tak ¿e myœlê, ¿e ustawa, w jakieœ czêœci przyczyni
siê do tego, ¿e solidnoœæ finansowa bêdzie ni¹ wy-
muszana. Ale trzeba tak¿e pamiêtaæ, ¿e lepiej by-
³oby, ¿eby solidnoœæ finansowa wynika³a z pewne-
go procesu wychowawczego. Powinniœmy czuæ siê
w obowi¹zku na czas realizowaæ swoje zobowi¹za-
nia finansowe, swoje rachunki.

Teraz komentarz do poprawki mniejszoœci, któ-
ra zosta³a z³o¿ona. Chcê powiedzieæ, ¿e skrócenie
szeœædziesiêciodniowego okresu, który jest pew-
n¹ baz¹ do oceny – i tej pozytywnej, i tej negaty-
wnej – do trzydziestu dni, nie jest, w moim odczu-
ciu, jakimœ b³êdem albo wiêksz¹ represj¹ w tym
zakresie. Dlatego ¿e po prostu te informacje nigdy
nie s¹ wyrokiem. Prawda? One s¹ tylko podstaw¹,
informacj¹ do oceny potencjalnego klienta czy
przedsiêbiorcy. One mog¹ byæ dla niego pozyty-
wne albo niekoniecznie. Tak ¿e to nie jest ¿aden
wyrok i tego skrócenia bym siê nie ba³.

Pamiêtajmy o tym, ¿e nie jest problemem wziê-
cie po¿yczki, kredytu czy kupienie us³ugi telefoni-
cznej, tylko po prostu póŸniej trzeba byæ solidnym
i podo³aæ sp³atom. Znamy takie przypadki bardzo
liczne, mo¿na powiedzieæ, powszechne z kartami
debetowymi. Dochodzi do pewnych sytuacji, któ-
re potem rodz¹ liczne problemy finansowe. Doty-
czy to m³odych ludzi. Nawet w tym zakresie ukuto
tak¹ teoriê, ¿e ten debet to nie jest d³ug. To nic ta-
kiego, nikt siê nie zad³u¿y³, nikomu nie trzeba
zwracaæ, to jest po prostu karta debetowa i to nie
jest problem. Myœlê, ¿e czas, kiedy nale¿a³o d³ug
regulowaæ, kiedy d³ug by³ spraw¹ honorow¹ jesz-
cze tak do koñca i tak bezpowrotnie nie min¹³.

S¹dzê, ¿e ta ustawa ma te¿ pewien wymiar wy-
chowawczy, edukacyjny, tylko szkoda ¿e soli-
dnoœæ kupieck¹ musimy wymuszaæ ustawami.
Ale byæ mo¿e taki jest czas. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona

Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Powracam do kwestii, któr¹ podnios³em, a któ-

ra mnie niepokoi. Mam nadziejê, ¿e nie zaistnieje
ona w praktyce, nie daj Bo¿e, powszechnej, ale nie
mo¿na wykluczyæ, ¿e inwencja pewnych grup
osób spowoduje, ¿e taka praktyka bêdzie mia³a
miejsce, chocia¿ mo¿e nie w szerokim zakresie.
Mianowicie, o ile art. 6 ustawy mówi wyraŸnie, ¿e
w sk³ad organów biura, czyli spó³ki akcyjnej,
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w tym wypadku cz³onków zarz¹du, nie mog¹
wchodziæ osoby karane za przestêpstwa umyœlne,
o tyle, jak ju¿ powiedzia³em, nie ma regulacji pra-
wnych zabezpieczaj¹cych przed tworzeniem spó-
³ek przez osoby maj¹ce k³opoty z prawem, a nawet
paradoksalnie – mo¿e to jest tylko fantazjowanie –
przez samych d³u¿ników, którzy mog¹ tego rodza-
ju spó³kê za³o¿yæ. Wiemy dobrze – zreszt¹ pan mi-
nister to potwierdzi³ – ¿e za³o¿ycielami mog¹ byæ
równie¿ podmioty zagraniczne. Mo¿e tu nastêpo-
waæ przep³yw kapita³u, delikatnie mówi¹c, o nie-
jasnym pochodzeniu. A pamiêtajmy, ¿e dostêp do
tej informacji mo¿e byæ szczególnie cenny zw³asz-
cza dla niektórych œrodowisk. To w koñcu infor-
macja o wierzycielach, których póŸniej mo¿na
gnêbiæ w ró¿ny sposób. Podkreœlam: byæ mo¿e
przesadzam, byæ mo¿e ta sprawa nie bêdzie mia³a
¿adnego praktycznego znaczenia. Obym siê myli³.

Nie proponujê poprawki, dlatego ¿e jest ju¿ za
póŸno i intelektualnie nie jestem w stanie przygo-
towaæ tego rozwi¹zania – to powinno nast¹piæ na
posiedzeniu komisji – ale zwracam siê do pana
ministra z uprzejm¹ proœb¹, ¿eby ta sprawa by³a
jednak monitorowana. Pamiêtajmy, ¿e mamy
ustawy, które zabezpieczaj¹ nas przed tego rodza-
ju patologiami. Jest ustawa o obrocie instrumen-
tami finansowymi, jeœli chodzi o sytuacjê makle-
rów gie³dowych czy brokerów ubezpieczenio-
wych. Osoby z zagranicy mog¹ prowadziæ w Pol-
sce dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale Komisja Nadzo-
ru Finansowego albo sama ocenia ich wiarygo-
dnoœæ, albo korzysta z oceny ich wiarygodnoœci
dokonanej przez zagraniczne instytucje finanso-
we. Jest to wyraŸnie powiedziane w trzech usta-
wach z 2004 r. i w jednej ustawie z 2005 r., w usta-
wie o funduszach inwestycyjnych. Wydaje siê
wiêc, ¿e ta sprawa powinna byæ uregulowana
w ustawie. Jeœli nie jest, to teraz sprawa jest w rê-
kach resortu, pana ministra, twórców tej ustawy.
Trzeba przygl¹daæ siê rejestracjom tych spó³ek
i ewentualnie zdecydowaæ siê na odpowiednie
w formie reakcje, odpowiednie propozycje noweli-
zacyjne, o co uprzejmie siê zwracam, pamiêtaj¹c,
¿e tak¿e taka jest rola Senatu.

Panie Marsza³ku, chcia³bym, ¿eby ten g³os by³
reakcj¹ na tê krytykê Senatu, jak¹ w sposób nieu-
sprawiedliwiony niekiedy siê prowadzi. Takich
g³osów, jakie tutaj s³ychaæ w czasie debat, g³osów
zwracaj¹cych uwagê na problemy, które w Sejmie
czasami bezrefleksyjnie przechodz¹, bez Senatu
by nie by³o. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Marka

Trzciñskiego.

Senator Marek Trzciñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Trzeba powiedzieæ, ¿e ustawa, nad któr¹ deba-

tujemy, ma dosyæ du¿e znaczenie dla gospodarki,
du¿e znaczenie dla bezpieczeñstwa obrotu gospo-
darczego.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na pewien aspekt
zwi¹zany z prewencyjnym dzia³aniem tej ustawy.
Dziêki niej bardzo czêsto nie dochodzi do powsta-
wania d³ugów tylko dlatego, ¿e potencjalni d³u¿ni-
cy obawiaj¹ siê tego rejestru i skutków zwi¹za-
nych z pojawieniem siê informacji publicznej o ich
zad³u¿eniu. To znaczenie ustawy jest nie do prze-
cenienia, chcê jednak zwróciæ uwagê, ¿e podsta-
wowa funkcja tej ustawy, polegaj¹ca na dostar-
czeniu pe³nej, kompleksowej informacji, nie do
koñca jest zrealizowana. Nie jest zrealizowana,
dlatego ¿e ¿adne z biur informacji gospodarczych
nie zawiera pe³nych, wyczerpuj¹cych danych,
które by³yby informacjami o wszystkich d³u¿ni-
kach. Pojawia siê problem podzia³u informacji na
poszczególne biura. Wierzyciele zwykle maj¹ za-
wart¹ umowê tylko z jednym biurem i tam przeka-
zuj¹ informacje o zobowi¹zanych. W zwi¹zku
z tym w praktyce gospodarczej pozyskanie infor-
macji o d³u¿niku wymaga, by wierzyciel podpisa³
tyle umów, ile jest biur informacji gospodarczej
i do ka¿dego biura wyst¹pi³ o udzielenie tej infor-
macji. Wydaje siê wiêc, ¿e niezbêdne jest podjêcie
prac prowadz¹cych do tego, by w jednym miejscu
znalaz³a siê pe³na informacja. Oczywiœcie wi¹¿e
siê to z kompleksow¹ zmian¹ ustawy. Ten pro-
blem jest dzisiaj bardzo istotny, poniewa¿ tak na-
prawdê cel ustawy nie bêdzie osi¹galny tak do
koñca równie¿ po jej znowelizowaniu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana

Wyrowiñskiego.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej dwukrotnie

zbiera³a siê, aby rozpatrzyæ ustawê, któr¹ przyj¹³
Sejm. I tutaj, nawi¹zuj¹c do tego, co mówi³ szano-
wny pan senator Kieres, powiem, ¿e my te¿ wpro-
wadziliœmy przynajmniej jedn¹ tak¹ poprawkê,
która czyni interpretacjê tej ustawy przejrzyst¹,
¿e tak powiem, i pewn¹. Panowie senatorowie,
którzy byli na posiedzeniu, wiedz¹, o co chodzi³o –
o art. 18 ust. 5. Sejm niezbyt precyzyjnie okreœli³
tam okolicznoœci, które sprawi¹, ¿e sp³acaj¹cy ra-
ty bêdzie uznany za wywi¹zuj¹cego siê z tego zo-
bowi¹zania. Zmieniliœmy ten zapis, który teraz,
jak s¹dzê, nie wywo³uje takich w¹tpliwoœci inter-
pretacyjnych.
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Pan senator Kieres wyrazi³ z tej trybuny swój
uzasadniony niepokój. No, jak na razie nie by³o
takiej praktyki. Ta ustawa funkcjonuje ju¿ od
2003 r. i mamy w tej chwili w Polsce trzy biura in-
formacji gospodarczej. Mamy jeszcze jedn¹ in-
stytucjê, która te¿ zajmuje siê zdobywaniem in-
formacji. Mianowicie na mocy ustawy – Prawo
bankowe funkcjonuje Biuro Informacji Kredyto-
wej, które prowadzi taki rejestr wy³¹cznie w za-
kresie zobowi¹zañ dotycz¹cych rynku finanso-
wego czy bankowego. I oczywiœcie jest naturalna
konkurencja miêdzy tymi trzema biurami, które
ju¿ funkcjonuj¹, a Biurem Informacji Kredyto-
wej. Ona siê nawet wyrazi³a w ró¿nym podejœciu
do niektórych spraw, które ustawa rozwi¹zuje
nieco inaczej, wychodz¹c naprzeciw pewnym
oczekiwaniom. Doœwiadczyliœmy tego jako komi-
sja senacka.

Chcia³bym jeszcze odnieœæ siê do kwestii, któr¹
tutaj przedstawi³em w moim pytaniu. Je¿eli chce-
my, aby obrót gospodarczy by³ pewny i aby infor-
macja by³a taka – a ustawa ma sprzyjaæ wiêkszej
pewnoœci tego obrotu – to jednak osoba, która
chce zasiêgn¹æ informacji w biurze informacji go-
spodarczej, powinna mieæ mo¿liwoœæ dowiedze-
nia siê o tym, czy kontrahent nie ma jakichœ zaleg-
³oœci, je¿eli chodzi o realizacjê zobowi¹zañ pry-
watnoprawnych, jak równie¿ publicznopra-
wnych. Wtedy ta informacja mia³aby charakter
kompleksowy i tym samym zapewnia³aby to, o co
chodzi w ustawie, czyli wiêksz¹ pewnoœæ tego ob-
rotu. Myœlê, ¿e w tym kierunku trzeba zmierzaæ.
Postulat, który dopiero na poziomie prac senac-
kich zg³osi³ Zwi¹zek Banków Polskich, wydawa³
nam siê zasadny. Oczywiœcie nie mieliœmy czasu,
¿eby rozwi¹zaæ ten problem, a poza tym by³a oba-
wa, ¿e je¿eli zaproponujemy tak¹ poprawkê, to
wykroczymy poza uprawnienia Senatu w tej spra-
wie. Tym niemniej problem istnieje i wydaje mi
siê, ¿e on w przysz³oœci powinien byæ rozwi¹zany,
równie¿ w efekcie tego monitorowania, o którym
mówi³ pan minister.

I na koniec wypowiem siê, je¿eli chodzi o wnios-
ki mniejszoœci, Panie i Panowie Senatorowie. Otó¿
ta ustawa wprowadza po raz pierwszy, ¿e tak po-
wiem, instytucjê pozytywnej informacji. W po-
przedniej ustawie nie by³o mo¿liwoœci uzyskiwa-
nia tak zwanej pozytywnej informacji, o tym, ¿e
ktoœ siê wywi¹zuje z zobowi¹zañ itd., a ta ustawa
w art. 18, który budzi³ najwiêksze emocje, tak¹
mo¿liwoœæ wprowadza. I w tej czêœci ustawy,
w której opisuje siê wymogi, jakie musi spe³niaæ
sytuacja, ¿eby wierzyciel mia³ prawo do zapisania
z³ej informacji o d³u¿niku, jest mowa zarówno
o konsumencie, jak i niekonsumencie. Jest tam
podany termin szeœædziesiêciu dni na realizacjê
tego zobowi¹zania plus jeszcze miesi¹c czasu wy-
nikaj¹cy z koniecznoœci prowadzenia korespon-

dencji, wysy³ania upomnienia itd., itd. W zwi¹zku
z tym w tej czêœci, która buduje informacjê pozy-
tywn¹, te¿ musieliœmy zachowaæ szeœædziesiêcio-
dniowy termin. Ta sprawa by³a przedmiotem o¿y-
wionej dyskusji w czasie posiedzeñ komisji, by³y
tutaj w¹tpliwoœci. One siê wyrazi³y we wniosku
mniejszoœci. Gdyby przesz³y poprawki mniejszo-
œci, to pewna harmonia, która wynika z tej usta-
wy, i pewna odpowiednioœæ pomiêdzy tymi dwo-
ma stanami by³yby w istotny sposób zaburzone.
Dlatego jestem za tym, aby zachowaæ te terminy,
które w czêœci dotycz¹cej budowania informacji
negatywnej zosta³y zaproponowane ju¿ w przed³o-
¿eniu rz¹dowym, a w czêœci dotycz¹cej informacji
pozytywnej pojawi³y siê w trakcie prac na pozio-
mie Sejmu.

Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, dziêkujê pa-
nom i pañstwu za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Cze-

lej i Bisztyga z³o¿yli swoje przemówienia do pro-
toko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach
ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa
oraz ich wykonywaniu w niektórych spó³kach ka-
pita³owych lub grupach kapita³owych prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii elektry-
cznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 778,
a sprawozdanie komisji w druku nr 778A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Jana Wyrowiñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Z upowa¿nienia Komisji Gospodarki Narodo-

wej chcia³bym przedstawiæ pañstwu sprawozda-
nie z prac podjêtych przez komisjê nad uchwalo-
n¹ przez Sejm ustaw¹, której tytu³ wymieni³ pan
marsza³ek we wprowadzeniu.

Panie i Panowie Senatorowie! Kwestia szczegól-
nych uprawnieñ Skarbu Pañstwa w spó³kach
zajmuj¹cych siê sprawami czy jakoœ dzia³aj¹cymi
w obrêbie spraw, które mog¹ dotyczyæ strategicz-
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nych interesów pañstwa, to nie jest kwestia dzi-
siejszego dnia czy miesiêcy, które minê³y. Ta
sprawa pojawia³a siê w zasadzie od samego po-
cz¹tku procesu transformacji w Polsce i swój
ustawowy wyraz znalaz³a w ustawie znoszonej
przez tê, nad któr¹ siê w tej chwili pochylamy. By-
³a to przyjêta 3 czerwca 2005 r. ustawa o szczegól-
nych uprawnieniach Skarbu Pañstwa oraz ich
wykonywaniu w spó³kach kapita³owych o istot-
nym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub
bezpieczeñstwa publicznego.

Pracom nad t¹ ustaw¹ towarzyszy³a obszerna
debata dotycz¹ca w³aœnie tej problematyki, jak
równie¿ refleksja nad tym, jak du¿a powinna byæ
ingerencja pañstwa w gospodarkê i w jaki sposób
pañstwo powinno realizowaæ swoje strategiczne
interesy – czy przez w³asnoœæ, czy te¿ przez impe-
rium, czyli decyzje, które wynikaj¹ z ustaw. Mia-
³em ostatnio przyjemnoœæ uczestniczyæ, wraz z se-
natorem Majkowskim, w seminarium, które zor-
ganizowa³a Kancelaria Prezydenta RP, na temat
bezpieczeñstwa energetycznego. Seminarium od-
bywa³o siê w Belwederze. Jednym z mówców pod-
czas tego seminarium by³ profesor W³adys³aw
Mielczarski, specjalista od spraw energetyki i sys-
temów energetycznych, funkcjonowania energe-
tyki, regulacji na rynku energetycznym itd., itd.
Podczas interesuj¹cego wyk³adu mówi³ o tym, jak
te sprawy maj¹ siê w Wielkiej Brytanii, ale powie-
dzia³ równie¿ inn¹ ciekaw¹ rzecz. Na przyk³ad
w Australii wszystko, co siê wi¹¿e z elektroenerge-
tyk¹, ³¹cznie z sieciami, jest w rêkach prywat-
nych, funkcjonuj¹ jednak dwie ustawy, które za-
pewniaj¹ pañstwu pe³n¹ kontrolê nad tym, co siê
dzieje i co jest wa¿ne z punktu widzenia interesów
strategicznych oraz z punktu widzenia interesów
konsumenta. Tak ¿e kwestia zachowania w³asno-
œci w tym sektorze, zachowania dominium pañ-
stwa nie do koñca musi siê wi¹zaæ z mo¿liwoœci¹
realizacji jego interesów. I równie¿ ta ustawa, któ-
ra zosta³a przyjêta w 2005 r., zmierza³a w tym kie-
runku. Od samego pocz¹tku by³a ona przedmio-
tem bardzo du¿ej krytyki, by³a poddana potê¿nej
krytyce z racji, które zreszt¹ potem dosyæ precy-
zyjnie wytknê³a Unia Europejska w momencie,
kiedy ustawa sta³a siê ju¿ rzeczywistoœci¹. I to by³
podstawowy powód tego, aby zmieniæ tê ustawê.
To, co jest bardzo interesuj¹ce, ciekawe, to fakt,
¿e ta ustawa praktycznie nie by³a stosowana
w tym okresie.

Panie i Panowie Senatorowie, dotykamy bardzo
delikatnej kwestii, dlatego ¿e moc¹ tej ustawy mo-
¿emy wstrzymaæ decyzje organów spó³ki w kwe-
stiach, które dotycz¹ spraw istotnych z punktu
widzenia bezpieczeñstwa interesów strategicz-
nych pañstwa. Zatem ustawa musi byæ bardzo
precyzyjna, musi bardzo œciœle okreœlaæ zakres
przedmiotowy, jak równie¿ wszystkie mo¿liwoœci,

które wi¹¿¹ siê z wp³ywaniem na kszta³t decyzji
Skarbu Pañstwa czy, mówi¹c ogólnie, w³adz pañ-
stwowych, dlatego ¿e nie tylko Skarb Pañstwa
mo¿e podejmowaæ te decyzje. Gdy pañstwo wczy-
tacie siê w tê ustawê, to przekonacie siê, ¿e jest ró-
wnie¿ mo¿liwoœæ, i¿ w sytuacji, kiedy ministrem,
który wykonuje prawa akcji, nie jest minister
Skarbu Pañstwa, on tak¿e mo¿e podejmowaæ te
decyzje.

To, co równie¿ warto teraz powiedzieæ, Szano-
wni Pañstwo: w odró¿nieniu od poprzedniej usta-
wy obecna stwarza mo¿liwoœæ ingerencji pañstwa
w ka¿d¹ spó³kê, nie tylko w tê, która w jakimœ za-
kresie jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. W tamtej
ustawie takiej mo¿liwoœci nie by³o. Mia³a ona bar-
dzo szerokie pole przedmiotowe, dotyczy³a i ko-
palñ, i zak³adów wydobycia miedzi, i kwestii tele-
komunikacyjnych itd., itd. To by³ jeden z zarzu-
tów, które stawiano tej ustawie zarówno w kraju,
jak i poza jego granicami. Pamiêtam, ¿e przyjmo-
wano j¹ œwiadomie, bo przywo³ywano bodaj¿e
precedens belgijski, sytuacjê, kiedy Belgowie wy-
grali w Europejskim Trybunale Sprawiedliwoœci,
ale tylko w sprawie spó³ki, która by³a spó³¹i ener-
getyczn¹, nie by³a z tego szerokiego pola. To by³a
trochê taka, powiedzmy sobie, zagrywka va ban-
que: a mo¿e nie zauwa¿¹. Zauwa¿yli od razu i po-
wiedzieli wyraŸnie, ¿e zasada swobody przep³ywu
kapita³u i zasada wolnoœci gospodarczej zosta³y
naruszone – te zasady s¹ sformu³owane w trakta-
cie o Wspólnocie Europejskiej. To by³o przedmio-
tem procedury wyjaœniaj¹cej, która siê toczy³a.

Rz¹d postanowi³ siê przychyliæ, i s³usznie, do
tych uwag i przygotowa³ now¹ ustawê, co wa¿ne,
w ³¹cznoœci z w³adzami Unii Europejskiej. Nie ma
ona wad poprzedniej ustawy, która moc¹ nowej
ustawy przestanie istnieæ, a jak s¹dzê, w sposób
istotny zabezpieczy rzeczywisty interes pañstwa
w sytuacjach, kiedy… W³aœnie: kiedy? Kiedy na-
st¹pi rozporz¹dzenie maj¹tkiem Skarbu Pañ-
stwa, który jest maj¹tkiem tworz¹cym tak zwan¹
infrastrukturê krytyczn¹. To jest bardzo precyzyj-
ne pojêcie podmiotowe, dlatego ¿e w art. 1 ust. 2
mówi siê o mieniu w sektorze energii elektrycznej,
o tym, co to oznacza w sektorze ropy naftowej
i w sektorze paliw gazowych. To s¹ trzy sektory,
w których decyzje dotycz¹ce rozporz¹dzania mie-
niem mog¹ byæ kontestowane przez Skarb Pañ-
stwa. Jednoczeœnie wi¹¿e siê to z ustaw¹ o dzia³a-
niu kryzysowym, w której wystêpuje kwestia in-
frastruktury krytycznej. Moc¹ tej ustawy powsta-
nie zbiór wszystkich elementów maj¹tku narodo-
wego, który w tym zakresie, w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej i paliw gazowych, two-
rzy tê infrastrukturê krytyczn¹. Wszystkie spó³ki,
które bêd¹ mia³y w posiadaniu infrastrukturê
krytyczn¹, zostan¹ przez ministra Skarbu Pañ-
stwa poinformowane o fakcie, ¿e coœ takiego w ich
firmie siê znajduje, a zatem ¿e mog¹ byæ poddane
rygorom tej ustawy, je¿eli nast¹pi rozporz¹dze-
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nie maj¹tkiem b¹dŸ bêd¹ podejmowane inne
uchwa³y, mog¹ce w jakiœ sposób przes¹dzaæ o lo-
sie tego maj¹tku.

Zakres decyzji, jakie mog¹ byæ objête sprzeci-
wem ministra Skarbu Pañstwa, tak¿e zosta³ bar-
dzo precyzyjnie wyliczony. Ten sprzeciw mo¿e do-
tyczyæ decyzji zarz¹du rozporz¹dzaj¹cego maj¹t-
kiem infrastruktury krytycznej, jak równie¿ de-
cyzji innych organów spó³ki, a wiêc zarówno rady
nadzorczej, jak i walnego zgromadzenia, odnoœnie
do rozwi¹zania spó³ki, zmiany przeznaczenia lub
zaniechania eksploatacji sk³adnika tego mienia
spó³ki, o którym mówi³em przed chwil¹, zmiany
przedmiotu przedsiêbiorstwa spó³ki, zbycia albo
wydzier¿awienia przedsiêbiorstwa spó³ki lub jego
zorganizowanej czêœci, jak te¿ ustanowienia na
nim ograniczonego prawa rzeczowego, a tak¿e
przyjêcia planu rzeczowo-finansowego, planu
dzia³alnoœci inwestycyjnej lub wieloletniego pla-
nu strategicznego, przeniesienia siedziby spó³ki
za granicê, je¿eli – i tu jest takie ostateczne stwier-
dzenie – wykonanie takiej uchwa³y dotycz¹cej
tych spraw stanowi³oby rzeczywiste zagro¿enie
dla funkcjonowania, ci¹g³oœci dzia³ania oraz inte-
gralnoœci infrastruktury krytycznej.

Moc¹ tej ustawy, w firmach, które maj¹ tak¹ in-
frastrukturê krytyczn¹, ustanawia siê pe³nomoc-
nika do spraw infrastruktury krytycznej. Jego ro-
la i funkcja s¹ tutaj precyzyjnie opisane. Ten
pe³nomocnik ma za zadanie obserwowanie tego,
co siê dzieje w spó³ce z takiego punktu widzenia –
to mo¿e byæ równie¿ pracownik spó³ki, który
zajmuje siê innymi sprawami – i raportowania mi-
nistrowi Skarbu Pañstwa w trybie tutaj przyjêtym
o wszystkich mo¿liwych decyzjach dotycz¹cych
infrastruktury krytycznej. Na podstawie takich
raportów, na podstawie takich informacji, mini-
ster Skarbu Pañstwa czy te¿ inny minister, je¿eli
rozporz¹dza akcjami Skarbu Pañstwa w firmie,
która ma tê infrastrukturê krytyczn¹, i ma do tego
prawo, bêdzie móg³ podj¹æ decyzjê wstrzymuj¹c¹
uchwa³ê zarz¹du b¹dŸ innych organów spó³ki.

Ustawa przewiduje tak¿e tryb odwo³ywania siê
od takiej decyzji i, co wa¿ne, przewiduje równie¿
sytuacjê, ¿e w momencie podjêcia takiej decyzji
przez ministra Skarbu Pañstwa zostaje wstrzy-
mane wykonanie tej uchwa³y, oczywiœcie a¿ do
momentu ostatecznego rozstrzygniêcia sprawy
przez s¹d administracyjny. Tutaj by³a pewna w¹t-
pliwoœæ zwi¹zana z ust. 7 w art. 2, zosta³a ona wy-
ra¿ona w poprawce zasugerowanej przez Biuro
Legislacyjne, któr¹ to poprawkê jeszcze zapropo-
nujê Wysokiej Izbie. Ta zmiana nast¹pi³a w uzgo-
dnieniu zarówno z Ministerstwem Skarbu Pañ-
stwa, jak i z naszym Biurem Legislacyjnym. Po-
prawka ta, jak s¹dzê, bardzo precyzyjnie i ostate-
cznie rozstrzyga o tym, co siê dzieje w momencie,
kiedy ju¿ nast¹pi ostateczna decyzja s¹du admi-

nistracyjnego, b¹dŸ kiedy sprawa nie bêdzie roz-
patrzona w przewidzianym terminie.

Panie i Panowie Senatorowie, ta ustawa, jak
s¹dzê, satysfakcjonuje zarówno tych, którzy s¹
zwolennikami maksymalnej prywatyzacji, jak
i tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e w gospodarce powinno
byæ wiêcej pañstwa, ni¿ potrzeba, i, co wa¿ne, daje
pañstwu takie instrumenty dzia³ania, które nie
wzbudzaj¹ i, jak nale¿y s¹dziæ, nie bêd¹ wzbudza-
³y sprzeciwu w³adz Unii Europejskiej. I dlatego,
miêdzy innymi, Panie Marsza³ku, w imieniu Ko-
misji Gospodarki Narodowej wnoszê o to, aby Wy-
soka Izba do tej ustawy odnios³a siê pozytywnie.
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.

Dobrze. Ja najpierw. Ja te¿ mam pytanie.
NastêpniepoproszêpanasenatoraDobrzyñskiego.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, a co siê stanie, je¿eli pe³no-

mocnik nie zostanie poinformowany o pewnych
sprawach albo zostanie o nich poinformowany
b³êdnie? To jest to moje pytanie.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze, Panie Przewodni-

cz¹cy, czy nie s¹dzi pan, ¿e ustawa jednak bêdzie
sprzyja³a prywatyzacji tych trzech sektorów? Mó-
wiêto dlatego, ¿e w mojej ocenie, Panie Senatorze,
to zabezpieczenie ministra w ró¿nego rodzaju
œrodki kontrolne jest niewystarczaj¹ce. Wo-
la³bym us³yszeæ bardziej pañsk¹ opiniê jako se-
natora i przewodnicz¹cego komisji, ni¿ samo
sprawozdanie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pytanie zadaje pan senator Sko-

rupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy nie uwa¿a pan, ¿e przyto-

czony przez pana przyk³ad Australii jest z³ym
przyk³adem? Przecie¿ Australia nie ma s¹siadów,
na przyk³ad Niemiec i Rosji, jak to jest w naszym
przypadku. Czy w konsekwencji ta prywatyzacja
nie bêdzie wi¹za³a siê w pewnym stopniu z takim
ryzykiem, ¿e tak jak Rosja niedawno zakrêca³a
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nam kurki z rop¹ i gazem, tak zablokuje siê nam
przesy³ pr¹du w sieciach przesy³owych i bêdziemy
nara¿ani na brak dostaw, gdy¿ sieci przesy³owe
znajd¹ siê w rêkach Rosji czy Niemiec? Przecie¿
mamy przyk³ad: by³y kanclerz Niemiec zosta³
wspó³udzia³owcem firmy, która zajmuje siê han-
dlem rop¹ i buduje ruroci¹g naruszaj¹cy bezpie-
czeñstwo energetyczne Polski, a tak¿e ca³ej Unii
Europejskiej. Czy obecnie struktury Unii Euro-
pejskiej zapewniaj¹ nam bezpieczeñstwo energe-
tyczne, czy te¿ jeszcze nie nadszed³ czas, abyœmy
czuli siê bezpiecznie? Dziêkujê.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Je¿eli chodzi o pytanie pana marsza³ka, to jest

ustawowy przepis, ¿e zarz¹d spó³ki zobowi¹zany
jest do przekazywania pe³nomocnikowi do spraw
infrastruktury itd., itd. wszystkich informacji
o podjêciu uchwa³, dokonaniu czynnoœci itd., itd.,
w terminie trzech dni od dnia ich podjêcia lub do-
konania. Równie¿ pe³nomocnik bêdzie mia³ za za-
danie œledziæ sytuacjê w zak³adzie i, mówi¹c w cu-
dzys³owie, donosiæ o niej ministrowi w raportach,
bo jest zobowi¹zany do monitorowania sytuacji.
Oczywiœcie tutaj nie ma a¿ tak sztywnych… Jest
specjalna ustawa, specjalny tryb, i myœlê, ¿e rów-
nie¿ w interesie samej spó³ki bêdzie le¿a³o to, aby
siê wywi¹zywaæ z tego obowi¹zku, bo to mo¿e
mieæ potem konsekwencje s¹dowe itd., itd., a tak-
¿e mo¿e obni¿aæ wiarygodnoœæ spó³ki oraz jej war-
toœæ. Tak ¿e, Panie Marsza³ku, przynajmniej na
razie nie obawia³bym siê tego. Bo to jest, po pier-
wsze, zagwarantowane w ustawie, a po drugie, jak
s¹dzê, równie¿ pewna precyzja ustawy uniemo¿li-
wia jej obchodzenie. Poprzedni¹ ustawê mo¿na
by³o obejœæ, tej obejœæ nie mo¿na, jak s¹dzê, albo,
jeœli mo¿na, to w mniejszym stopniu.

Oczywiœcie wywo³a³em, ¿e tak powiem, prywa-
tyzacyjnego wilka z lasu nieopatrznym przyk³a-
dem australijskim, który jest przyk³adem praw-
dziwym, Panie Senatorze. Oczywiœcie wokó³ Au-
stralii jest tylko ocean, niedaleko Nowa Zelandia,
i to wszystko. Ale nie chodzi³o mi o to. Ta ustawa
jest po prostu obojêtna, je¿eli chodzi o prywaty-
zacjê. Ona jest neutralna w stosunku do prywa-
tyzacji niew¹tpliwie dlatego, ¿e dok³adnie precy-
zuje, jak te sprawy wygl¹daj¹ odnoœnie do tego,
czego Skarb Pañstwa, czy pañstwo, bêdzie ¿¹daæ
od w³aœciciela, jeœli w maj¹tku przedsiêbiorstwa
jest infrastruktura krytyczna. To podnosi prze-
jrzystoœæ i stwarza pewn¹ sytuacjê dla kogoœ, kto
ewentualnie chcia³by kupiæ tak¹ firmê. Choæ to

jeszcze daleka droga… Poza tym, akurat je¿eli
chodzi o Polskê, w zasadzie jest zastrze¿one, ¿e
infrastruktura, czyli linie energetyczne, ruro-
ci¹gi itd., itd., ma pozostaæ w³asnoœci¹ pañstwa.
I tutaj na razie nikt innej decyzji w tej sprawie nie
podejmie.

Odby³a siê debata na temat tego, ile, ¿e tak
powiem, ma byæ tego pañstwa i jakie firmy maj¹
zostaæ tym objête. Myœlê, ¿e ten taki ostateczny
rdzeñ, którego w³aœcicielem bêdzie pañstwo, to
jest infrastruktura, g³ównie przesy³owa. Aku-
rat w tej sprawie, na razie przynajmniej, innych
decyzji nie podejmuje równie¿ rz¹d Platformy
Obywatelskiej i PSL, i o ile wiem, takich zamia-
rów nie ma.

Co do kwestii, które podniós³ pan senator Sko-
rupa w swoim emocjonalnym wyst¹pieniu, na
karb tych emocji k³adê to, ¿e siê pomyli³, bo nie
ropa tylko gaz bêdzie p³yn¹³ ruroci¹giem Nord
Stream, przynajmniej na razie, byæ mo¿e, ¿e
w drugim etapie bêdzie i taki pomys³, ale teraz to
jest gaz, to oczywiœcie jest gaz. Ja bym tego nie
wi¹za³, ja s¹dzê, ¿e ustawa, powtarzam, je¿eli
chodzi o los tego maj¹tku, który sk³ada siê na in-
frastrukturê krytyczn¹, a to s¹ równie¿ ruro-
ci¹gi, zbiorniki, przepompownie, interkonektory
itd., itd., stwarza poczucie bezpieczeñstwa inte-
resu narodowego. Ja przynajmniej mam takie
wra¿enie.

Pan senator Dobrzyñski pyta³ o moje…
(Senator Jan Dobrzyñski: Ju¿ pan po czêœci od-

powiedzia³.)
Tak, czêœciowo, Dziêkujê bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jak rozumiem, nie ma wiêcej… A nie, s¹ jeszcze
pytania.

Pan senator Gruszka, potem pan senator Me-
res.

Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytanie zwi¹zane… Mo¿e w ten sposób

zadam pytanie. Czy dobrze zrozumia³em, ¿e lista
spó³ek, które bêd¹ objête t¹ ustaw¹ jest list¹ ot-
wart¹, niedookreœlon¹, i okreœlona zostanie do-
piero przez ministra? I czy dobrze zrozumia³em, ¿e
w sk³ad tych spó³ek nie bêd¹ wchodziæ spó³ki wê-
glowe? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z pe³nomocni-
kiem. Czy to bêdzie niezale¿ny etat? Czy ten pra-
cownik bêdzie siê zajmowa³ tylko pe³nomocni-
ctwem, czy bêdzie to dodatkowa funkcja na tere-
nie spó³ki? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Te¿ pytanie o pe³nomocnika. W art. 5 ust. 1

przyjmuje, jak rozumiem, nowe brzmienie i do te-
go jest propozycja poprawki, ograniczaj¹cej w pe-
wnym sensie to grono tylko do pracowników spó-
³ki, ¿eby wykluczyæ ust. 2. Czy tak? No w³aœnie,
chodzi o to, ¿e bardzo mocno ograniczamy wtedy
mo¿liwoœæ okreœlenia, kto bêdzie tym pe³nomoc-
nikiem zajmuj¹cym siê ochron¹ infrastruktury
krytycznej, która nie zawsze wi¹¿e siê z bezpoœre-
dnim pionem produkcyjnym czy technologicz-
nym w danym przedsiêbiorstwie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pan senator Gruszka rzeczywiœcie Ÿle zrozu-

mia³, bo w³aœnie w starej ustawie by³ zestaw spó-
³ek, by³y one wyszczególnione, to znaczy obszary
ich zainteresowañ by³y wyszczególnione. Powie-
dziane by³o: spó³ki, które zajmuj¹ siê tym i tym,
w tym równie¿ by³o wydobycie wêgla kamiennego.
W tej ustawie nie ma nic o spó³kach. Podmiotem
tej ustawy jest wy³¹cznie infrastruktura krytycz-
na. Z jednej strony w ust. 2 w art. 1 zdefiniowane
jest, ¿e dotyczy to elektroenergetyki paliw i gazu,
i tam siê to wymienia, z drugiej strony jest to sko-
jarzone z tym, co siê nazywa infrastruktur¹ kryty-
czn¹ w rozumieniu ustawy o zarz¹dzaniu kryzy-
sowym. Ze zbitki tych dwóch definicji minister
musi stworzyæ w porozumieniu z dyrektorem czy
szefem Rz¹dowego Centrum Bezpieczeñstwa listê
maj¹tku, nie spó³ek, tylko maj¹tku niezbêdnego
z punktu widzenia interesu strategicznego pañ-
stwa. Je¿eli ten maj¹tek znajdzie siê w jakiejœ spó-
³ce, to ta spó³ka bêdzie poinformowana przez mi-
nistra, ¿e u niej jest ten maj¹tek, w zwi¹zku z tym
tam musi byæ pe³nomocnik do spraw infrastruk-
tury. Ta poprawka, któr¹ z³o¿y³ pan senator Me-
res, zosta³a przygotowana przez Biuro Legislacyj-
ne, ale ze wzglêdu na sugestiê ministerstwa nie
uzyska³a poparcia komisji. Jest tylko jedna po-
prawka, która bêdzie jeszcze trochê zmodyfiko-
wana.

Je¿eli zatem, Panie Senatorze Gruszka, w ko-
palni bêdzie infrastruktura krytyczna, to kopal-
nia bêdzie oczywiœcie poinformowana o tym i bê-
dzie tak¹ spó³k¹. Ale pierwotny zakres podmioto-
wy tej ustawy to jest infrastruktura krytyczna.
I ka¿dy ruch na tej infrastrukturze, ka¿de dzia³a-

nie, które mo¿e spowodowaæ jakieœ zmiany losu
tej infrastruktury, mo¿e byæ przez ministra opro-
testowane i to jest opisane. Tak ¿e nie ma listy
spó³ek. Pojawienie siê listy spó³ek w tej starej
ustawie by³o jednym z powodów do jej kontesto-
wania przez w³adze unijne.

(Senator Tadeusz Gruszka: Lista powstanie, ja
mówi³em o tym…)

Tak, ale nie lista spó³ek, tylko najpierw lista
maj¹tku, a pochodn¹ tego bêdzie lista spó³ek,
w których bêd¹ pe³nomocnicy do spraw infra-
struktury krytycznej. Oni bêd¹ nie tylko tym siê
zajmowali, bo gdyby w firmie by³, nie wiem, tylko
kawa³ek ruroci¹gu, ten pracownik umar³by z nu-
dów. Nie op³aca³oby siê zreszt¹ go zatrudniaæ, on
bêdzie na garnuszku firmy, a nie na garnuszku
Skarbu Pañstwa. W myœl poprzedniej ustawy
mieli to byæ obserwatorzy mianowani przez mini-
stra Skarbu Pañstwa, którzy reprezentowali wy-
³¹cznie jego interesy, co to te¿ by³o przedmiotem
krytyki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Na pytanie senatora Meresa te¿ pan odpowie-

dzia³, tak? To dziêkujê bardzo.
Pytañ wiêcej nie ma, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to jest rz¹dowy projekt usta-

wy. Do reprezentowania stanowiska rz¹du upra-
wniony jest minister Skarbu Pañstwa.

Witam pana ministra Budzanowskiego.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w spra-

wie tej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Tak.)
To zapraszam do mównicy. Poproszê tu, bli¿ej.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mamy mnóstwo

pytañ do pana ministra.)
S³ucham?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mnóstwo pytañ

mamy do pana ministra.)
Tak, tak, oczywiœcie, ale na razie tak zwana

wolna wypowiedŸ.
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Minister jest

z Krakowa, mamy du¿o pytañ.)
Ju¿ siê bojê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziêkujê za ciep³e s³owa w sprawie tej

ustawy ze strony przede wszystkim senatora
sprawozdawcy. Faktycznie znajdujemy siê w klu-
czowym momencie, je¿eli chodzi o historiê budo-
wy polskiej infrastruktury, zarówno je¿eli chodzi
o energiê elektryczn¹, gaz, jak i ropê. Mianowicie
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od roku 2009 Polska realizuje, obecny rz¹d reali-
zuje bardzo ambitny i bardzo trudny program
w obszarze przede wszystkim infrastruktury ga-
zowej. W zesz³ym roku, równie¿ dziêki pañstwu,
przyjêta zosta³a specjalna ustawa, która de facto
odzwierciedla program rz¹dowy w zakresie gazu.
Budowa terminalu LNG, budowa nowej sieci
przesy³u gazu w Polsce, tysi¹c kilometrów, które
ma byæ wybudowane w ci¹gu najbli¿szych piêciu
lat, to faktycznie bardzo ambitne cele, a do tego
dochodzi zwiêkszenie pojemnoœci magazynów na
gaz. Tyle, je¿eli chodzi o obszar gazu.

Je¿eli chodzi o obszar ropy, to s¹ nowe projekty
w zakresie magazynowania i przesy³u zarówno
paliw p³ynnych z polskich rafinerii, jak i nowe po-
jemnoœci magazynowe, miêdzy innymi przygoto-
wywany na Pomorzu wielki projekt PERN, maj¹cy
na celu wybudowanie du¿ej bazy magazynowo-
-prze³adunkowej. Te wszystkie projekty wraz
z tym ostatnim nowym, który wydaje siê najtrud-
niejszy do zrealizowania, którym jest budowa
elektrowni j¹drowej, tê decyzjê rz¹d podj¹³ na po-
cz¹tku zesz³ego roku, wi¹¿¹ siê z potrzeb¹ zabez-
pieczenia tej infrastruktury krytycznej, która po-
wstanie w Polsce, jak równie¿ tej, która do dziœ zo-
sta³a w Polsce wybudowana, poprzez specjalne
mechanizmy ustawowe. Takim w³aœnie mecha-
nizmem ustawowym jest to tak zwane z³ote weto,
czyli weto ministra Skarbu Pañstwa wobec wszy-
stkich spó³ek, zarówno z obszaru Skarbu Pañ-
stwa, jak i spó³ek prywatnych, które posiadaj¹ in-
frastrukturê krytyczn¹.

Infrastruktura krytyczna, ¿eby pañstwu, pa-
niom i panom senatorom, dok³adniej to wyt³uma-
czyæ, jest w tym momencie przygotowywana przez
Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa. Jego praca
zostanie zakoñczona do koñca tego miesi¹ca, tak
¿eby 1 kwietnia by³a faktycznie gotowa lista ca³ej
infrastruktury krytycznej, która siê w Polsce znaj-
duje, i która bêdzie objêta w³aœnie t¹ specjaln¹
ustaw¹ daj¹c¹ ministrowi Skarbu Pañstwa spec-
jalne uprawnienie.

Chcê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e jest to usta-
wa, która daje uprawnienie nie wy³¹cznie mini-
strowi Skarbu Pañstwa, ale równie¿ innym mini-
strom, je¿eli w ich dyspozycji, w ich uprawnie-
niach konstytucyjnych bêdzie le¿a³ na przyk³ad
nadzór nad spó³k¹, która posiada infrastrukturê
krytyczn¹. Takim przyk³adem jest chocia¿by
nadzór ministra gospodarki, premiera Pawlaka,
nad PSE Operatorem SA. Nie sprowadzamy tego
tylko do samego ministra Skarbu Pañstwa, ale
odnosimy do wszystkich innych ministrów kon-
stytucyjnych.

Tyle tytu³em wstêpu. Pan senator Wyrowiñski
przedstawi³ szczegó³owo i bardzo dobrze ca³¹ hi-
storiê tworzenia tej ustawy, która siêga swoim po-
cz¹tkiem roku 2005. Faktycznie, Komisja Euro-

pejska przes³a³a mnóstwo zastrze¿eñ do ustawy
z 2005 r., co powoduje, ¿e w sposób zasadniczy
dzisiaj jest ona, niestety, niezgodna z prawem
wspólnotowym. W zesz³ym roku kolegium starej
Komisji Europejskiej podjê³o decyzjê o skierowa-
niu do Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci
wniosku przeciwko Polsce w zwi¹zku z ³amaniem
prawa wspólnotowego, ale zawiesi³o wys³anie te-
go wniosku w momencie, kiedy siê dowiedzia³o, ¿e
rz¹d przyj¹³ nowy projekt ustawy, który jest pro-
cedowany w Sejmie oraz w Senacie. A wiêc Komi-
sja Europejska, a faktycznie kolegium komisarzy,
obserwuje prace nad t¹ ustaw¹ w polskim Sejmie
oraz w Senacie. To tyle tytu³em wstêpu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Bisztyga, potem moje pytanie,

a nastêpnie pana senatora Dobrzyñskiego.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Najpierw

chcia³bym wyraziæ s³owa uznania dla wszystkich
s³u¿b, którymi pan minister kieruje, a tak¿e wszy-
stkich s³u¿b, które zajmuj¹ siê popraw¹ bezpie-
czeñstwa energetycznego Polski. W moim przeko-
naniu ustawa wpisuje siê w ten program.

A pytania s¹ takie. Poprzednia ustawa, która
obowi¹zywa³a od 3 czerwca 2005 r., dawa³a mo¿li-
woœæ ministrowi Skarbu Pañstwa negowania tak
naprawdê ka¿dej czynnoœci prawnej zarz¹du spó-
³ki, która narusza³a porz¹dek i bezpieczeñstwo.
Czy mamy wiedzê, ile by³o przypadków takiej ne-
gacji? To by trochê wskazywa³o, ile teraz bêdzie
tych decyzji administracyjnych. Oczywiœcie tego
nie da siê tak ca³kiem porównaæ. Ale jeœli mo¿na,
to proszê o tak¹ informacjê.

Od 1 kwietnia bêdzie gotowa lista, jak pan mi-
nister powiedzia³, infrastruktury krytycznej. Czy
jeœli ona zostanie opublikowana, to jeszcze bêd¹
mo¿liwe zmiany? Czy ktoœ mo¿e jeszcze z tej listy
wypaœæ lub ktoœ siê na niej znaleŸæ?

I instytucja obserwatora, która zosta³a za-
st¹piona instytucj¹ pe³nomocnika do spraw
ochrony infrastruktury. Czy to mog¹ byæ ci sami
ludzie, czy zdarz¹ siê takie przypadki, ¿e bêd¹ to ci
sami ludzie? Jak jesteœmy przygotowani kadrowo
do wype³niania tej wa¿nej i odpowiedzialnej fun-
kcji pe³nomocnika do spraw ochrony infrastruk-
tury? Dziêkujê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, teraz moje pytanie.
Za³ó¿my optymistycznie, ¿e mo¿liwe bêdzie

wydobywanie gazu z ³upków. Czy to zmieni w ja-
kimœ krótkim, daj¹cym siê przewidzieæ terminie,

50. posiedzenie Senatu w dniu 10 marca 2010 r.
72 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa…

(podsekretarz stanu M. Budzanowski)



listê tych spó³ek… znaczy ca³¹ definicjê infra-
struktury krytycznej? Jak siê pan w ogóle zapa-
truje na t¹ mo¿liwoœæ? To trochê zmieni politykê
energetyczn¹ pañstwa i bezpieczeñstwo energe-
tyczne pañstwa.

Proszê teraz o odpowiedŸ na te dwa pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Odpowiadam na

pierwsze pytanie pana senatora Bisztygi. Ile by³o
negacji? Panie Senatorze, w³aœnie z tego powodu,
¿e doœæ szybko, zarówno polski rz¹d, jak i Komisja
Europejska, dostrzeg³y mankamenty poprzedniej
ustawy, ta ustawa po prostu wesz³a w ¿ycie, ale nie
by³a realizowana. De facto na to wysz³o. Nawet nie
zostali powo³ani urzêdnicy ³¹cznikowi miêdzy spó-
³kami Skarbu Pañstwa a Ministerstwem Skarbu
Pañstwa. Faktycznie ona nie by³a realizowana. Ale
to nie oznacza, ¿e pewne spó³ki Skarbu Pañstwa
dostrzeg³y fakt, ¿e istnieje taka ustawa, istnieje te-
go typu uprawnienie wetowania ze strony ministra
skarbu pañstwa. Na przyk³ad spó³ka PKN Orlen
doœæ czêsto przesy³a³a wnioski do ministra Skarbu
Pañstwa z zapytaniem, czy mog¹ sprzedaæ jak¹œ
nieruchomoœæ czy stacjê benzynow¹ w jakiejœ tam
czêœci Polski. Znaczy, oni trochê mylnie interpre-
towali tê ustawê, bo akurat to nie bêdzie mieœci³o
siê w definicji infrastruktury krytycznej. Ale fakty-
cznie, to jest tylko przyk³ad, ta ustawa po prostu
nie funkcjonowa³a, wiêc nie by³o przypadków ne-
gacji.

Chcê jednoczeœnie podkreœliæ, ¿e tak naprawdê
ta ustawa powinna mieæ i ma charakter prewen-
cyjny, czyli tak naprawdê ma przestrzegaæ wszys-
tkie zarz¹dy spó³ek, zarówno Skarbu Pañstwa,
jak i tych prywatnych, które zarz¹dzaj¹ infra-
struktur¹ krytyczn¹, przed decyzj¹ godz¹c¹ w in-
teresy bezpieczeñstwa ogólnego w pojêciu ca³ego
pañstwa. Podkreœlam, ma charakter prewencyj-
ny i dyscyplinuj¹cy wszystkie zarz¹dy spó³ek.
St¹d w³aœnie powo³anie pe³nomocnika i wpisanie
tego bezpoœrednio w sam¹ ustawê. Taka jest filo-
zofia i duch tej ustawy. Ona bêdzie aktualizowa-
na, to jest oczywiste, za ka¿dym razem kiedy dana
infrastruktura, gazoci¹g, jakiœ fragment gazo-
ci¹gu czy te¿ magazynu… Na przyk³ad magazyny
PGNiG w nied³ugim czasie po ich rozbudowie bê-
d¹ wpisane na kolejn¹ listê infrastruktury kryty-
cznej, które opracowuje Rz¹dowe Centrum Bez-
pieczeñstwa.

Je¿eli chodzi o instytucje obserwatora, tak? Pa-
nie Senatorze, o co chodzi³o, mo¿e pan powtó-
rzyæ? Przepraszam.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Czy
ci sami ludzie bêd¹…)

Poniewa¿ nie by³o tych osób, one dopiero bêd¹
powo³ane, bardzo wa¿ne jest to, aby faktycznie te
osoby by³y wskazane w poszczególnych spó³kach.
To jest bardzo istotne. Te osoby bêd¹ spe³nia³y je-
dno podstawowe najwa¿niejsze kryterium, mia-
nowicie bêd¹ mia³y dostêp do dokumentów
z klauzul¹ „tajne". A wiêc ci wszyscy pe³nomocni-
cy – za³ó¿my, ¿e bêdzie ich mo¿e szeœædziesiêciu,
mo¿e siedemdziesiêciu w skali ca³ego kraju – bêd¹
sprawdzani przez odpowiednie s³u¿by w pañ-
stwie, które wydaj¹ odpowiedni dokument, kon-
kretnie poœwiadczenie o dostêpie do dokumenta-
cji o klauzuli „tajne”.

Je¿eli chodzi o gaz z ³upków, to oczywiœcie jest
to dla Polski wielki temat. Znacz¹cym sukcesem
jest to, ¿e uda³o siê Ministerstwu Œrodowiska, g³ó-
wnemu geologowi kraju, wypromowaæ Polskê ja-
ko potencjalne miejsce wydobywania gazu z ³up-
ku. Faktycznie czterdzieœci cztery koncesje
w 2009 r. zosta³y wydane przez g³ównego geologa
kraju dla ró¿nych podmiotów z ca³ego œwiata, g³ó-
wnie amerykañskich, poniewa¿ oni ju¿ maj¹ swo-
je doœwiadczenie. Od dziesiêciu lat tego typu dzia-
³alnoœæ wydobywcza jest prowadzona w Stanach
Zjednoczonych, ale nie tylko i wy³¹cznie w sa-
mych Stanach. Rzeczywiœcie, ten procent wyko-
rzystania gazu ³upkowego w Stanach jest dziœ
bardzo wysoki. To jest oko³o 40%. Dla Polski jest
to wielka perspektywa. Ale tak naprawdê o kon-
kretnych liczbach… Ju¿ pojawia³y siê ró¿ne kon-
cepcje – od 1,5 do 3 bilionów m3. Po analizach
z g³ównym geologiem kraju doszliœmy do wnios-
ku, ¿e pierwsze wyniki po wydaniu tych czterdzie-
stu czterech koncesji, po tych badaniach, bêd¹
znane dopiero za trzy lata i dopiero od tego czasu
bêdziemy mogli liczyæ oko³o siedmiu, oœmiu lat,
do momentu realnego wydobycia gazu ³upkowe-
go. I oczywiœcie gdyby to siê uda³o, to by³by to
wielki, wielki sukces. Niew¹tpliwie to zmieni³oby
w ogóle oblicze Polski, bo mia³aby ona mo¿liwoœæ
nie tylko u¿ycia swojego gazu i zabezpieczenia
kraju, ale sta³aby siê te¿ regionalnym producen-
tem gazu i po raz pierwszy w historii zaistnia³aby
mo¿liwoœæ eksportowania znacz¹cych iloœci gazu
do krajów Europy Zachodniej.

A wiêc faktycznie jest to wielki temat, jak naj-
bardziej wspierany przez rz¹d. St¹d wydanie zgód
na te koncesje, nastêpne koncesje bêd¹ wydawa-
ne w zale¿noœci od zainteresowania. Oczywiœcie
technologicznie jest to niezwykle skomplikowane.
Byæ mo¿e pan marsza³ek to widzia³. Ja niedawno
ogl¹da³em fragment takiego kamienia, takiego
w³aœnie ³upku. To jest drobnoziarniste, czarne jak
bazalt, ale o jeszcze bardziej drobnych ziaren-
kach. I w³aœnie wœród tych ziarenek znajduj¹ siê
cz¹steczki gazu. Trudnoœæ polega na tym, ¿e trze-
ba wykonaæ specjalne odwierty na g³êbokoœci
oko³o 3 do 4 km w g³¹b tego ³upku, a nastêpnie po-
prowadziæ poziomo te odwierty, stworzyæ potê¿n¹
sieæ kilku metrów szeœciennych i wt³aczaæ wodê
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razem z substancj¹ chemiczn¹, która dopiero bê-
dzie rozsadzaæ ³upek. Wówczas z tego ³upku bê-
dzie siê wydobywa³o gaz. Oczywiœcie przedstawi-
³em to bardzo skrótowo. Ale tak to w³aœnie wy-
gl¹da w Stanach Zjednoczonych, taka technolo-
gia te¿ bêdzie stosowana w Polsce. Jak mówiê,
najwczeœniej za trzy lata musz¹ te pierwsze bada-
nia zostaæ w Polsce przeprowadzone. Wydaje siê,
¿e potencja³ jest naprawdê olbrzymi. St¹d w³aœnie
kwestia, o której dzisiaj ju¿ mówimy, czyli budo-
wanie interkonektorów na zachodniej i na po³u-
dniowej granicy Polski po to, ¿eby w przysz³oœci
mo¿na by³o nadwy¿ki eksportowaæ do innych kra-
jów do Europy Zachodniej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Kolejne pytania zadadz¹ panowie senatorowie

Dobrzyñski i Trzciñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w grudniu 2006 r. Komisja

Wspólnoty Europejskiej wszczê³a przeciwko na-
szemu krajowi postêpowanie w zwi¹zku z ustaw¹
o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa.
Ja rozumiem, ¿e od tego momentu trwa³y nego-
cjacje czy uzgodnienia, czego czêœciowym efek-
tem jest dzisiaj omawiana ustawa. I mam do pana
w zwi¹zku z tym pytanie. W mojej ocenie jest to
pewna uleg³oœæ wobec Unii Europejskiej. Czy my
nie jesteœmy w tych negocjacjach zbyt ulegli, czy
nie powinniœmy wyra¿aæ bardziej stanowczo
swoich stanowisk, dlatego ¿e to mo¿e prze³o¿yæ
siê negatywnie na nasz¹ gospodarkê, a co za tym
idzie, na efekty ekonomiczne i na rozwój?

I drugie pytanie. Panie Ministrze, pan wspomi-
na³ na wstêpie o rozwoju infrastruktury gazowni-
czej. Ja jestem senatorem województwa podlas-
kiego. Tamtym terenem, ¿e tak powiem, czy to
w formie nadzoru, czy te¿ w formie jakby ró¿nego
rodzaju zarz¹dzeñ, planów, zawiaduje Mazowiec-
ka Spó³ka Gazownictwa. Teraz to siê nazywa Od-
dzia³ Zarz¹d Bia³ystok. I tam jest, Panie Ministrze,
powiem to kolokwialnie, bieda z nêdz¹, tam nie
ma w ogóle ¿adnego rozwoju infrastruktury gazo-
wniczej. Nale¿y przyznaæ, ¿e poprzedni szef
PGNiG próbowa³…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, minutowe pytania…)

Panie Marsza³ku, jak pan bêdzie mi przerywa³,
to bêdzie to trwa³o d³u¿ej albo wrócê póŸniej.

Tak wiêc poprzedni szef PGNiG próbowa³ w tej
kwestii coœ zrobiæ, ale obecnie nic tam siê nie
dzieje. A zatem, Panie Ministrze, ja jestem pe³en

obaw co do tego, dlaczego nie ma rozwoju tej in-
frastruktury.

I sk¹d siê wziê³y te informacje o tysi¹cach kilo-
metrów ci¹gów gazowniczych? Bo gdzieœ to w do-
kumentach siê pojawia.

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

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, Wysoka Iz-

bo, ustawa wprowadza osobê pe³nomocnika jako
podmiotu, który ma byæ gwarantem dbania o in-
teres pañstwa polskiego. Chcia³bym zapytaæ pa-
na ministra: czy nie obawia siê pan, ¿e ten pe³no-
mocnik bêdzie dzia³a³ nieskutecznie, a to z uwagi
na to, ¿e bêdzie pracownikiem spó³ki, od której or-
ganów… Co prawda bêdzie mia³ prawo ¿¹daæ od
niej dokumentów, ale wynagradzany bêdzie przez
tê spó³kê, a wiêc bêdzie istnia³ tu stosunek pod-
leg³oœci – pe³nomocnik podlegaæ bêdzie zarz¹dowi
i organom tej spó³ki. W zwi¹zku z tym moje pyta-
nie jest takie: czy bêdzie on móg³ faktycznie sku-
tecznie realizowaæ cele, do których zosta³ powo³a-
ny? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, pierwsze pytanie to kwestia uleg-

³oœci wobec Unii Europejskiej. Panie Senatorze,
je¿eli nawet zechcielibyœmy dzisiaj tak¹ uchwa³ê
podj¹æ, wykorzystuj¹c ustawê z 2005 r., której
sprawa jednoczeœnie stanê³aby w Europejskim
Trybunale Sprawiedliwoœci, to w³aœciwie by³aby
ona… Tak naprawdê sprzeciw by³by nawet nie-
zgodny z prawem, dlatego ¿e Komisja Europejska
po prostu uzna³aby, ¿e nie mo¿e na tej podstawie
podejmowaæ tego typu decyzji. W zwi¹zku z tym to
nie jest ¿adna uleg³oœæ wobec Unii Europejskiej,
tylko raczej d¹¿enie do stanowienia takiego pra-
wa, które nie bêdzie kwestionowane przez Komi-
sjê ani przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo-
œci, a tak naprawdê bêdzie wzmacnia³o i zabezpie-
cza³o infrastrukturê na terenie Polski.

Jednoczeœnie chcê podkreœliæ, ¿e jest to bardzo
nowatorska ustawa. Jeœli chodzi o sposób myœle-
nia tego typu i o zabezpieczenia infrastruktury, to
¿aden inny kraj w Unii Europejskiej tak¹ ustaw¹
nie dysponuje, a jednak jest to akceptowane przez
Komisjê Europejsk¹. W zwi¹zku z tym raczej cie-
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szmy siê, ¿e mamy w³aœnie takie rozwi¹zanie, któ-
re… My, przystêpuj¹c do prac nad t¹ ustaw¹, mie-
liœmy obawy, ¿e Komisja Europejska bêdzie kwe-
stionowa³a a¿ tak daleko id¹c¹ ingerencjê rz¹du
w sektor, nawet w sektor prywatny – bo nie mówiê
tylko o sektorze Skarbu Pañstwa, ale te¿ o sekto-
rze prywatnym – niemniej jednak ostatecznie Ko-
misja Europejska to uzna³a. A wiêc lepiej, ¿eby
decyzje podejmowane przez rz¹d opiera³y siê na
prawie zgodnym z prawem wspólnotowym
i z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej, bo wówczas nie bêd¹ one przez nikogo kwe-
stionowane. Tak wiêc ca³kowicie nie zgadzam siê
z przedstawionym argumentem i uwa¿am, ¿e to
dobrze, i¿ tego typu ustawy powstaj¹. Równie¿
Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowa³a te-
go typu rozwi¹zanie.

Je¿eli chodzi o województwo podlaskie, to trud-
no mi skomentowaæ to, co dzieje siê na terenie sa-
mego tego województwa.

Tysi¹c kilometrów to jest to coœ, co zosta³o pre-
cyzyjnie okreœlone w specustawie terminalowej,
za któr¹ równie¿ pan senator w zesz³ym roku g³o-
sowa³, bo w zesz³ym roku ona by³a przyjmowana.
I tam faktycznie by³y te projekty najwa¿niejsze
z punktu widzenia absorpcji dodatkowej iloœci
gazu, zwi¹zane z budow¹ terminalu LNG w Œwi-
noujœciu. Rozbudowê przewidywano g³ównie
w tych miejscach, w których jest najwiêksze zu-
¿ycie gazu w Polsce, dotyczy to przede wszystkim
województwa wielkopolskiego, zachodniopo-
morskiego, pomorskiego, po³¹czenia Szczecina
i Œwinoujœcia wraz z Trójmiastem, bo faktycznie
tam tej sieci przesy³owej brakuje. Ale tak na-
prawdê to pytanie nale¿a³aby pewnie skierowaæ
bezpoœrednio do samego PGNiG czy te¿ do OGP
Gaz System, odpowiedzialnego za te sprawy. Po-
nadto oczywiœcie zawsze musimy braæ pod uwa-
gê jedn¹ kwestiê, mianowicie: jakie w danym
miejscu jest faktyczne zapotrzebowanie rynku
na dodatkowe, wiêksze iloœci gazu. Bo tak na-
prawdê to rynek dyktuje to, gdzie dana infra-
struktura powstaje. Oczywiœcie je¿eli pan sena-
tor takie pytanie skieruje, to przedstawimy takie
zapytanie OGP Gaz System czy PGNiG, bo tam
mo¿emy tak¹ informacjê, bardziej precyzyjn¹,
uzyskaæ.

Je¿eli chodzi o pe³nomocnika do spraw infra-
struktury krytycznej, to oczywiœcie istnieje w tym
wypadku, Panie Senatorze, stosunek podleg³oœci,
niemniej jednak pe³nomocnik zostanie wy³oniony
w uzgodnieniu z ministrem Skarbu Pañstwa i tak
naprawdê bêdzie w interesie zarz¹du to, by nie ³a-
maæ tej ustawy – a wejdzie ona w ¿ycie, mam na-
dziejê, ju¿ w nied³ugim czasie – i by faktycznie
przedstawiaæ pe³nomocnikowi wszelkie mo¿liwe
dokumenty, a tak¿e tak naprawdê u³atwiaæ mu
relacje miêdzy spó³k¹ a ministrem Skarbu Pañ-

stwa oraz Rz¹dowym Centrum Bezpieczeñstwa.
W zwi¹zku z tym ja nie mam co do tego obaw, nie
podzielam tych w¹tpliwoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Kolejne dwa pytania zadaj¹ senatorowie Meres

i Gruszka.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja oczywiœcie te¿ nie podzielam

obaw pana senatora Trzciñskiego, ale mam takie
pytanie: czy ustawa nie ogranicza… Czy jest mo¿-
liwe powo³anie jednego pe³nomocnika w odniesie-
niu do kilku podmiotów? Bo byæ mo¿e takie roz-
wi¹zanie bêdzie potrzebne ze wzglêdów racjonal-
nych, technologicznych lub produkcyjnych. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze raz kwestia pe³nomocnika. By³a mowa

o tym, ¿e z doœwiadczeñ dotycz¹cych poprzedniej
ustawy, która do tej pory obowi¹zuje, wynika³o, i¿
obserwatorzy nie spe³nili swej roli, bo nie byli po-
wo³ani. Ja mam pytanie takie: skoro tu jest mowa
o pe³nomocniku, to jakie narzêdzie minister Skar-
bu Pañstwa bêdzie stosowa³ wobec firm, które nie
powo³aj¹ tego pe³nomocnika lub, jak pan siê wy-
razi³, nie bêd¹ dostarczaæ mu wszystkich niezbê-
dnych informacji? Jakie narzêdzie bêdzie mia³
minister, aby ten pe³nomocnik zosta³ powo³any
i zgodnie z ustaw¹ wype³nia³ swoje zadania? To
pierwsze.

Drugie. Cieszê siê, ¿e w 2020 r., jak tu mówimy,
bêdziemy mogli byæ gazowym eldorado. Ale czy
pan minister ma mo¿liwoœæ wp³yniêcia na nego-
cjowan¹ umowê ze Zwi¹zkiem… przepraszam,
z Rosj¹? Bo ta umowa ma byæ do 2037 r. Co wtedy
z nadwy¿k¹ gazu? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Ustawa nie ogranicza tych kwestii, w zwi¹zku

z tym ja to rozumiem tak, ¿e jedna osoba faktycz-
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nie mo¿e pe³niæ takowe funkcje w grupach kapita-
³owych, w kilku podmiotach, w kilku spó³kach.
Ale widzê to raczej tak, ¿e chodzi³oby o same gru-
py kapita³owe, bo mia³oby to sens faktycznie wte-
dy, gdy ten pe³nomocnik odpowiada³by za infra-
strukturê w ramach ca³ej grupy kapita³owej, czyli
odpowiada³by zarówno na przyk³ad za magazyny,
jak i za sieci przesy³owe.

Je¿eli zaœ chodzi o kwestie polskiego eldorado
do 2037 r., to, Szanowni Pañstwo, musimy spo-
jrzeæ trochê dalej w przysz³oœæ i zastanowiæ siê, ile
gazu bêdziemy zu¿ywaæ w Polsce w 2020, w 2030
i w jeszcze odleglejszej przysz³oœci. Otó¿ zu¿ycie
gazu w Polsce w przeliczeniu na jednego Polaka
per capita jest trzy razy ni¿sze od œredniej unijnej.
Naprawdê zu¿ycie gazu w Polsce jest na jednym
z najni¿szych poziomów. To po pierwsze.

Po drugie, mamy bardzo niewielk¹ iloœæ energii
elektrycznej produkowanej na bazie gazu. Ale
w zwi¹zku z programami, które teraz zosta³y przy-
jête przez spó³ki Skarbu Pañstwa, przewiduje siê,
¿e w najbli¿szych latach powstanie oko³o dziesiê-
ciu elektrowni bazuj¹cych na gazie – to jest per-
spektywa 2015, 2016 i 2017 r. – a wówczas zapo-
trzebowanie na gaz wzroœnie o 3 miliardy m3. To
s¹ projekty, które s¹ ju¿ realizowane przede wszy-
stkim przez grupê elektroenergetyczn¹ Tauron,
elektrowniê gazow¹ w Stalowej Woli – ten projekt
ju¿ ma i pozwolenie… Pozwolenia na budowê jesz-
cze nie ma, ale decyzja œrodowiskowa zosta³a ju¿
wydana. Kolejny projekt jest w Tarnowie, jeszcze
jeden we W³oc³awku, dalej: w Dolnej Odrze,
w gdañskim Lotosie… A wiêc, jak szanowni pañ-
stwo widz¹, konkretne podmioty – w tym momen-
cie s¹ to ju¿ spó³ki Skarbu Pañstwa, zarówno te,
które zwi¹zane s¹ z gazem, jak PGNiG, jak te¿ te
zwi¹zane z produkcj¹ energii elektrycznej – przy-
stêpuj¹ do realizacji projektów. Nast¹pi zatem
znacz¹ce zu¿ycie gazu, a w zwi¹zku z tym tego ga-
zu bêdziemy potrzebowali wiêcej. Dlatego nie oba-
wia³bym siê tego, ¿e to jest do 2030 r., i tej iloœci
10 miliardów m3, bo takie bêdzie zapotrzebowa-
nie, je¿eli chodzi o zu¿ycie gazu w Polsce, a mo¿e
nawet jeszcze wiêksze.

Co wiêcej, nadwy¿ki gazu, które mog¹ siê poja-
wiæ w Polsce, chcielibyœmy eksportowaæ poprzez
interkonektory. Z tym ¿e do dzisiejszego dnia Pol-
ska faktycznie tych interkonektorów nie ma, jes-
teœmy pod tym wzglêdem ca³kowit¹, ¿e tak po-
wiem, wysp¹, tak jak kraje ba³tyckie. Krótko mó-
wi¹c, w ró¿nych aspektach rynku wewnêtrznego
jesteœmy mo¿e cz³onkami Unii Europejskiej, ale
nie jesteœmy nimi, je¿eli chodzi o dystrybucjê ga-
zu, jak równie¿ o bezpieczeñstwo energetyczne,
bo tak naprawdê jesteœmy odciêci od ca³ego syste-
mu przesy³owego zachodniej Europy czy po³u-
dniowej Europy. W zwi¹zku z tym musimy przy-
spieszyæ budowê interkonektorów na granicy za-

chodniej, na granicy po³udniowej po to, ¿eby po-
³¹czyæ nasz¹ sieæ przesy³ow¹ z zachodnioeuropej-
sk¹. Tak naprawdê to zosta³o ju¿ wynegocjowane
przez polski rz¹d, ten w³aœnie rok 2037, który zre-
szt¹ powi¹zany jest z innymi jeszcze elementami,
bardzo wa¿nymi dla Polski, przede wszystkim
gwarancjami utrzymania statusu kraju tranzyto-
wego gazu do zachodniej Europy.

Jak pañstwo pamiêtaj¹ – to jest bardzo wa¿ny
argument w tej dyskusji o polityce gazowej – dwa,
trzy lata temu, cztery lata temu by³a dyskusja wo-
kó³ budowy Nord Streamu, Gazoci¹gu Pó³nocne-
go, mówiono, ¿e w zwi¹zku z tym, ¿e powstanie
nowy gazoci¹g na dnie Morza Ba³tyckiego, Polska
straci status kraju tranzytowego. Teraz tak nie
jest, w tym porozumieniu miêdzyrz¹dowym, ale
równie¿ i na poziomie korporacyjnym, uda³o siê
zagwarantowaæ Polsce ten status od 2045 r., czyli
¿e faktycznie gaz do zachodniej Europy, i to w ilo-
œci 30 miliardów m3, czyli takiej, jaka jest dzisiaj,
ta iloœæ jest dzisiaj eksportowana przez Polskê,
bêdzie przesy³any, tranzytowany do krajów za-
chodniej Europy. I to równie¿ zosta³o wpisane
w to porozumienie miêdzyrz¹dowe. Tak wiêc jest
kilka elementów ze sob¹ powi¹zanych.

Co wiêcej, kontrakty d³ugoterminowe – i trzeba
o tym zawsze pamiêtaæ – tak naprawdê s¹ gwa-
rantem bezpieczeñstwa dostaw Ÿróde³ energii do
kraju. To jest praktyka typowa dla W³och, dla Nie-
miec i dla wielu innych krajów zachodniej Euro-
py. I tu mogê wymieniæ ca³y szereg ró¿nych firm,
równie¿ spó³ek, zarówno w³oskich, na przyk³ad
Eni, jak i niemieckich, które podpisuj¹ kontrakty
bezpoœrednio z Gazpromem, czyli z producentem
gazu, na okres do 2035 r. i do 2037 r. Gdybym
mia³ przenieœæ tak¹ filozofiê, ¿e nie powinniœmy
podpisywaæ kontraktu d³ugoterminowego ze stro-
n¹ rosyjsk¹ na okres do 2037 r., to musia³bym ró-
wnie¿ zanegowaæ kontrakt, który podpisaliœmy
w zesz³ym roku – mówiê o Ministerstwie Skarbu
Pañstwa oraz PGNiG – ze spó³k¹ Qatargas na d³u-
goletnie, d³ugoterminowe, na okres do 2034 r. do-
stawy LNG. To te¿ jest kontrakt d³ugoterminowy,
zobowi¹zanie do odbioru gazu do 2034 r. i równie¿
w ten sposób budujemy i dywersyfikujemy dosta-
wy gazu do Polski. Budujemy stabilne relacje
z Katarem, ale przede wszystkim mamy zagwa-
rantowane stabilne dostawy gazu. W ogóle kon-
trakty na LNG równie¿ s¹ oparte na umowach
d³ugoletnich, d³ugoterminowych, co najmniej
dwudziestoletnich.

I naprawdê musimy te z³e emocje zwi¹zane z tym
odsun¹æ na bok i stricte biznesowo podejœæ do tej
kwestii, poniewa¿ faktycznie bêdziemy potrzebowa-
li znacznie wiêcej gazu. To nie znaczy, ¿e terminal
nie bêdzie wykorzystywany. Budujemy terminal
LNG o przepustowoœci 5 miliardów m3 i chcemy, ¿e-
by jako taki zosta³ wykorzystany w ca³oœci, a nawet
przewidujemy jego rozbudowê do 7,5 miliarda m3,
ale to ju¿ po 2014 r. To tyle.

50. posiedzenie Senatu w dniu 10 marca 2010 r.
76 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa…

(podsekretarz stanu M. Budzanowski)



(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze te
narzêdzia, Panie Ministrze.)

Narzêdzia sankcyjne. Narzêdzi sankcyjnych
nie ma, bo te¿ za³o¿enia tej ustawy nie s¹ takie,
aby ona mia³a charakter penalizuj¹cy i sankcyjny
wobec zarz¹du. T¹ sankcj¹ po prostu bêdzie veto
ministra Skarbu Pañstwa wobec decyzji podjêtej
przez zarz¹d, przez inne organy spó³ki. Tak wiêc
tutaj równie¿ nie mo¿e byæ tej bezpoœredniej san-
kcji wobec obserwatora, no ale generalnie ona bê-
dzie, je¿eli decyzja bêdzie mylna, je¿eli bêdzie on
³ama³ ustawê, postêpowa³ niezgodnie z prawem.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I teraz trzy, na razie ostatnie, pytania: senato-

rowie Kieres, Dobrzyñski i pani senator Arciszew-
ska.

Proszê bardzo, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, tu jestem, tu, tu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Tak, tak, wiem.)
(G³os z sali: Przerwa.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Muszê

skoñczyæ punkt, Pani Senator, a mam nadziejê,
¿e powoli koñczymy.)

Pytanie dotyczy pewnego niepokoju, proszê
rozwiaæ ten niepokój. Mianowicie, czy s¹dzi pan,
¿e ta ustawa, wraz z przywo³an¹ w niej ustaw¹
z 2002 r. o wyrównywaniu strat maj¹tkowych wy-
nikaj¹cych z ograniczenia w czasie stanu nadzwy-
czajnego wolnoœci i praw cz³owieka i obywatela,
skutecznie zabezpiecza integralnoœæ infrastruk-
tury krytycznej przed wnioskami, a zw³aszcza
skuteczn¹ realizacj¹ wniosków o wszczêcie postê-
powania upad³oœciowego wobec spó³ki? Ona za-
bezpiecza przed decyzjami organów spó³ki
w sprawie zbycia, a mog¹ byæ wnioski wierzycieli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Panie Ministrze, ja mam do pana proœbê.

Chcia³bym otrzymaæ na piœmie informacjê doty-
cz¹c¹ rozwoju infrastruktury gazowniczej na te-
renie dzia³ania Mazowieckiej Spó³ki Gazownictwa
Oddzia³ Zarz¹d Przedsiêbiorstwa w Warszawie.
Panie Ministrze, chcia³bym zapewniæ, ¿e zapo-
trzebowanie na gaz w tym rejonie jest bardzo du-

¿e. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast
chêtnie by z gazu korzystali, gdyby on by³. Tylko
chcia³bym, ¿eby to by³o zrobione na podstawie ist-
niej¹cych dokumentów i do na przyk³ad roku
2015, ¿eby to nie by³o na takiej zasadzie, ¿e do
2027 r. coœ tam wybudujemy. Konkretnie: co za
piêæ lat spó³ka ma zamiar zrobiæ?

I sprawa druga. Panie Ministrze, chcia³bym siê
dowiedzieæ, bo na ten temat nie by³o mowy, coœ
wiêcej na temat tych negocjacji i przygotowania
umowy PGNiG – Gazprom. Czy to ju¿ jest jakoœ
dopinane i kiedy ewentualnie premier bêdzie mia³
czy polski rz¹d bêdzie mia³ gotowy dokument po-
rozumienia pomiêdzy tymi dwiema firmami? Bo
rozumiem, ¿e musi jeszcze byæ podpis przedsta-
wiciela rz¹du.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Tak, tak, zaraz to
wyjaœniê.)

I, Panie Ministrze, kto z ramienia PGNiG to ne-
gocjuje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze… Dwie osoby. Lista pytañ siê
wyd³u¿a, wiêc proszê odpowiedzieæ na te dwa py-
tania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:

Dobrze.
Zacznê mo¿e od tego pierwszego, pana senato-

ra Kieresa, ale muszê siê skonsultowaæ z jednym
z prawników. Z tego, co wiem, ona nie przewiduje
tego, o czym pan mówi³, w postêpowaniu upad³o-
œciowym, czyli chodzi o sprzeciw i veto ministra
Skarbu Pañstwa.

Natomiast…
(Senator Leon Kieres: Pozostajê ze swoimi w¹t-

pliwoœciami.)
Je¿eli chodzi o kwestie, bardzo istotne, które

poruszy³ pan senator Dobrzyñski zwi¹zane z ne-
gocjacjami. Pamiêtajmy, ¿e to siê odbywa i ca³y
czas siê odbywa³o – niestety, ale tak to ju¿ jest
w praktyce w relacjach bezpoœrednich z Federacj¹
Rosyjsk¹ – zarówno na poziomie rz¹dowym, jak
i na poziomie korporacyjnym. Na poziomie rz¹do-
wym s¹ dwa porozumienia miêdzyrz¹dowe, które
maj¹ regulowaæ kwestie importu, przesy³u gazu
przez Polskê, i towarzysz¹ temu konkretne kon-
trakty miêdzy PGNiG a Gazprom-Export i miêdzy
PGNiG a EuRoPol GAZ i miêdzy EuRoPol GAZ
w Gazprom-Export w zakresie tranzytu i importu
gazu do Polski. W zwi¹zku z tym praktycznie ma-
my do czynienia z wieloœci¹ ró¿nych dokumen-
tów, porozumieñ i umów na poziomie korporacyj-
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nym, które musia³y zostaæ wynegocjowane w tym
zakresie.

Je¿eli chodzi o porozumienie miêdzyrz¹dowe –
gospodarzem jest tu minister Skarbu Pañstwa –
to porozumienie zosta³o ostatecznie wynegocjo-
wane jeszcze pod koniec zesz³ego roku, czyli
w grudniu 2009 r., a zaakceptowane dwa tygo-
dnie temu przez Radê Ministrów i czeka na ostate-
czn¹ akceptacjê rz¹du Federacji Rosyjskiej. Tak
¿e nie jestem dzisiaj w stanie podaæ konkretnej
daty, kiedy to porozumienie zostanie podpisane,
a w zwi¹zku z tym nie mogê równie¿ podaæ dok³a-
dnej daty, kiedy same kontrakty gazowe, jak i ró-
wnie¿ te przesy³owe zostan¹ ostatecznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty s¹ parafowane, ale nie
s¹ oficjalnie podpisane, one wchodz¹ w ¿ycie do-
piero po podpisaniu przez odpowiednie osoby
w imieniu rz¹du polskiego, czyli pana premiera
Pawlaka, i w imieniu rz¹du Federacji Rosyjskiej,
czyli pana premiera Sieczina, który bêdzie ten do-
kument i to porozumienie miêdzyrz¹dowe podpi-
sywa³. Je¿eli chodzi o PGNiG, to oczywiœcie to bê-
d¹ dwie osoby, czyli przede wszystkim prezes
Szubski, który jest prezesem PGNiG, wiêc odpo-
wiada za negocjacje i za podpisanie odpowiednich
kontraktów, zarówno tych przesy³owych, jak
i kontraktu gazowego. S¹dzê, ¿e nast¹pi to w naj-
bli¿szych… I jeszcze pan prezes Dudziñski, bo za-
wsze te dwie osoby by³y za to odpowiedzialne.

Kiedy to nast¹pi? Prawdopodobnie do koñca
tego miesi¹ca powinno to ju¿ nast¹piæ. Podpisa-
nie odpowiednich porozumieñ na poziomie miê-
dzyrz¹dowym tak naprawdê warunkuje podpisa-
nie kolejnych dokumentów na poziomie korpora-
cyjnym. Krótko mówi¹c, nie ma kontraktu, gdy
nie ma porozumienia miêdzyrz¹dowego, to s¹ ele-
menty ze sob¹ powi¹zane.

Niemniej jednak fakt jest faktem, ¿e dzisiaj po-
ziom zu¿ycia gazu w Polsce jest ju¿ znacz¹cy,
w³aœciwie ca³y czas korzystamy z magazynów,
które zosta³y wykorzystane ju¿ w ponad 70%.
Chodzi o nasze magazyny, w których przechowu-
jemy gaz, w³aœnie na tak¹ sytuacjê krytyczn¹,
w jakiej siê Polska znalaz³a od zesz³ego roku w wy-
niku konfliktu rosyjsko-ukraiñskiego. Tak ¿e fak-
tycznie tego gazu dzisiaj w Polsce nie ma. Zu¿ycie
jest, niestety, doœæ wysokie, wynosi ponad 52 mi-
liony m3 na dobê, a wiêc jest znacz¹co du¿e, dlate-
go te¿ musimy zu¿ywaæ wiêksze iloœci gazu z ma-
gazynów oraz kontraktowaæ wiêksze iloœci z koñ-
cówki tego roku. W zwi¹zku z tym rzeczywiœcie
kontrakt jest potrzebny, bo inaczej pod koniec te-
go roku zabraknie nam gazu – i mówiê nie tylko
o odbiorcach przemys³owych, którzy zu¿ywaj¹
60% gazu w Polsce, ale równie¿ o indywidual-
nych. Tak wiêc faktycznie, je¿eli chodzi o bilans
gazu, sytuacja w Polsce jest dzisiaj w dalszym
ci¹gu bardzo trudna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Kolejne pytania – panie senator Arciszewska
i Rotnicka. Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dzieñ dobry.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dzieñ do-

bry, Pani Senator.)
(G³os z sali: Dzieñ dobry.) (Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zbli¿a siê

dobry wieczór.)
Przepraszam, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam krótkie pytanie. Jakie

s¹ kryteria wyboru pe³nomocników? Kto, na ja-
kich zasadach? Mówi³ pan, ¿e to siê wi¹¿e równie¿
z dostêpem do informacji niejawnych. Rozumiem,
¿e jest jakieœ kryterium wyboru takich osób. Ma
byæ ich siedemdziesi¹t…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Tak.)

…czyli niedu¿o, i to w ca³ym kraju. Tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Miko³aj Budzanowski: O tym, jaka bê-
dzie liczba, to oczywiœcie zaraz powiem, Pani Se-
nator.)

Je¿eli tak ³atwo jest to policzyæ… Te osoby po-
winny chyba spe³niaæ wysokie kryteria, i chcia³a-
bym, ¿eby pan nam je przedstawia³.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Jasne.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dzieñ dobry. Pani senator Rotnicka. Proszê

bardzo.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

rozrusza³am towarzystwo.) (Weso³oœæ na sali)

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytanie w³aœciwie nie bê-

dzie siê wi¹za³o stricte z rol¹ spó³ek, bêdzie trochê
od tego zagadnienia odbiega³o, ale na tej sali takie
pytania s¹ w³aœciwie doœæ powszechne i nie s¹ ni-
czym zaskakuj¹cym.

Je¿eli za³o¿ymy, ¿e eksploatacja gazu z ³upków
triasowych wymaga w procesie technologicznym
u¿ycia wody do wype³nienia luk po wydobywa-
j¹cym siê gazie, to jak¹ wodê bêdziemy brali
i sk¹d, skoro przecie¿ nasz kraj boryka siê z bra-
kiem wody? Czy bêdzie to mog³a byæ na przyk³ad
woda s³ona? Ja rozumiem, ¿e to pytanie mo¿e nie
do pana ministra powinnam kierowaæ, ale chcia-
³abym, ¿eby to zagadnienie zosta³o nam przybli¿o-
ne, bo ono ma dosyæ du¿e znaczenie dla gospodar-
ki. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Wysoka Izbo! Panie Marsza³ku! Panie Senator!

Je¿eli chodzi o kryteria, o które pani senator pyta-
³a, to s¹ one stosunkowo precyzyjnie przedsta-
wione, zapisane w art. 5 ust. 3 ustawy. Nie mówiê
tutaj o wymogu dotycz¹cym wy¿szego wy-
kszta³cenia, bo to jest oczywiste, ale dla nas najis-
totniejsze jest chyba poœwiadczenie bezpieczeñ-
stwa upowa¿niaj¹ce do dostêpu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzul¹ „tajne”. To jest
chyba bardzo wa¿ne.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
A konkurs? Jak pañstwo bêdziecie wybieraæ…)

Bêdzie wybierany przez Agencjê Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego.

A co do szczegó³owych procedur, czy ta osoba
bêdzie wy³aniana w³aœnie w drodze konkursu
og³aszanego przez dany zarz¹d, czy te¿ w inny
sposób, to bêd¹ one doprecyzowane dopiero przez
rozporz¹dzenie prezesa Rady Ministrów, które bê-
dzie towarzyszy³o… W rozporz¹dzeniu zostanie
doprecyzowana formu³a, wed³ug której taka oso-
ba bêdzie wskazywana. Generalnie ma to byæ roz-
strzygniête pomiêdzy zarz¹dem, ministrem Skar-
bu Pañstwa a dyrektorem Rz¹dowego Centrum
Bezpieczeñstwa i wszystkie te trzy instytucje mu-
sz¹ tê kandydaturê akceptowaæ.

Je¿eli chodzi o wodê, to jest bardzo…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

bêdzie osoba z nadania politycznego.)
Nie, to nie bêdzie mia³o charakteru polityczne-

go nadania, Pani Senator. Naprawdê z polityk¹ to
nie ma nic, kompletnie nic wspólnego. Ani z poli-
tyk¹, ani z prywatyzacj¹.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
ma?)

Ma to, owszem, bardzo wiele wspólnego z poli-
tyk¹ bezpieczeñstwa pañstwa. A to jest nadrzê-
dny interes ca³ego kraju, a nie partykularny inte-
res ministra Skarbu Pañstwa.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Na
razie nie wiadomo, bo nie ma rozporz¹dzenia.)

Ale bêdzie. W ustawie nie musi to byæ uregulo-
wane, ale bêdzie przygotowane rozporz¹dzenie.

Je¿eli chodzi o kwestie zu¿ycia wody, to oczy-
wiœcie jest to bardzo s³uszne pytanie. Bo ta
kwestia jest istotna z punktu widzenia ochrony
œrodowiska i potencjalnego zanieczyszczenia
wód. Ale dzisiaj jeszcze za wczeœnie na odpo-
wiedŸ. I powiem szczerze, ¿e musia³bym spytaæ
o to in¿ynierów, bo nie jestem przygotowany,
¿eby na to pytanie odpowiedzieæ. Ale oczywi-
œcie odpowiednie s³u¿by, czy w PGNiG, czy mo-

¿e g³ówny geolog kraju, by³yby w stanie odpo-
wiedzieæ na to pytanie. Niemniej jednak po-
wiem, ¿e to oczywiœcie musi byæ wziête pod
uwagê, a szczególnie to kryterium ochrony œro-
dowiska. Problem z zanieczyszczaniem wód
podczas ingerencji w ³upki, pok³ady ³upkowe,
pojawi³ siê w Stanach Zjednoczonych i tam ten
problem zosta³ rozpoznany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Skorupa.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Jeszcze pan senator Dobrzyñski i zamykam li-

stê, je¿eli pañstwo senatorowie pozwol¹.
Proszê bardzo, dwa ostatnie pytania.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powiedziano tu, ¿e zosta³o wy-

danych oko³o czterdziestu koncesji na odwierty
badawcze gazu ³upkowego, w wiêkszoœci wykony-
wanych przez firmy amerykañskie. W zwi¹zku
z tym ja mam nastêpuj¹ce pytania. Czy po dwóch,
trzech, kilku latach, kiedy zostan¹ wykonane od-
wierty i oka¿e siê, ¿e jest gaz, bêd¹ musia³y byæ
wydawane koncesje na wydobycie i czy te konce-
sje na wydobycie otrzymaj¹ te same podmioty, te
same firmy, które wykonaj¹ odwierty badawcze,
czy te¿ mog¹ je dostaæ inne firmy? I tu siê narzuca
nastêpna kwestia. Je¿eli takie wydobywcze kon-
cesje zostan¹ wydane, jakie stawki od dochodu od
wydobycia tego gazu bêd¹ wp³ywa³y do Skarbu
Pañstwa? Jaki dochód jest przewidywany za kon-
kretn¹ iloœæ gazu dla skarbu pañstwa? Czy te do-
chody bêd¹ ca³kiem skromne, niskie, niezna-
cz¹ce, czy te¿ mo¿emy oczekiwaæ, ¿e dochód z wy-
dobycia tego gazu mo¿e znacz¹co wesprzeæ bu-
d¿et pañstwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I ostatnie pytanie, pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, interesuj¹ mnie te 4% firmy

Gas-Trading w EuRoPol Gazie. Bo teraz to wy-
gl¹da tak: 48% – strona polska, 48% – strona ro-
syjska, no i te 4%. Prezydent Rosji Putin chce te
4% jakoœ nam, kolokwialnie powiem, Panie Mini-
strze, wyrwaæ. Jak to bêdzie z tym zakupem? Kto
bêdzie to wycenia³? I czy to bêdzie po po³owie? Czy
jedna i druga strona bêd¹ p³aciæ tyle samo, czy na
przyk³ad te 4% mo¿e kupiæ Polska i mia³aby wtedy
52%? Na jakiej podstawie bêdzie siê odbywa³a
sprzeda¿? Ja rozumiem, ¿e to jest kwestia na pew-
no w jakieœ mierze poufna, ale proszê powiedzieæ
tyle, ile pan mo¿e, Panie Ministrze.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Coraz bardziej oddalamy siê od tematyki usta-
wy, ale proszê o odpowiedŸ.

(Senator Bogdan Borusewicz: No w³aœnie, ja
mam pytanie, czy na ka¿dy temat mo¿na tutaj…)

(Senator Jan Dobrzyñski: To ju¿ ostatnie pyta-
nie, Panie Marsza³ku.)

Panie Ministrze, pan odpowiada krótko, zdecy-
dowanie. Proszê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Miko³aj Budzanowski: To ostatnie pyta-
nie, tak?)

Tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Na pewno?)
Panie Ministrze, ja ju¿ wiêcej pytañ nie dopusz-

czam. Proszê byæ o to spokojnym.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
OdpowiedŸ na pytanie pana senatora Dobrzyñ-

skiego. To jest problem, którego pocz¹tki siêgaj¹
tak naprawdê lat dziewiêædziesi¹tych, bo wów-
czas by³o zapisane, ¿e faktycznie ta spó³ka powin-
na byæ polsko-rosyjska, czyli ka¿da ze stron po-
winna mieæ po 50%. No ale wówczas decyzjê pod-
jêto na podstawie ustawodawstwa jeszcze z lat
trzydziestych, które przewidywa³o, ¿e do takiej
spó³ki miêdzynarodowej musi byæ jeszcze trzeci
partner, no i st¹d w³aœnie udzia³ Gas-Tradingu –
4%, czyli: 48%, 48% i 4% udzia³u Gas-Tradingu.
Wykup bêdzie oczywiœcie zgodny z polskim pra-
wem, musi zostaæ przeprowadzona albo procedu-
ra wykupu dobrowolnego, albo procedura wyku-
pu przymusowego, w zale¿noœci od tego, co uda
siê wynegocjowaæ. Za³o¿enie jest takie, ¿e ma byæ
po 50%. ¯eby by³o jasne, to nie jest tak, ¿e to
ewentualnie strona rosyjska nagle bêdzie mia³a
52%, a strona polska 48%. Nie. Je¿eli chodzi
o udzia³ procentowy w EuRoPol Gazie, to podsta-
wowe za³o¿enie jest takie, ¿e polska strona, czyli
PGNiG, ma mieæ 50% i strona rosyjska, czyli Gaz-
prom, 50%. Odpowiednie zapisy zosta³y zamiesz-
czone w statucie. Jaka bêdzie cena i jak d³ugo to
bêdzie jeszcze trwa³o, tego oczywiœcie nie wiado-
mo i trudno to przewidzieæ. No bo je¿eli bêdzie wy-
kup dobrowolny, to tê procedurê mo¿na zakoñ-
czyæ w ci¹gu kilku miesiêcy, a je¿eli bêdzie wykup
przymusowy, to mo¿e trwaæ po prostu miesi¹ca-
mi, a nawet znacznie, znacznie d³u¿ej, z uwagi na
proces s¹dowy. Co istotne, z punktu widzenia za-
rz¹du czy rady nadzorczej EuRoPol Gazu te 4%
przy podejmowaniu decyzji nie maj¹ ¿adnego zna-
czenia.

(Rozmowy na sali)
A, czterdzieœci cztery koncesje. To pytanie te¿

nale¿a³oby skierowaæ do g³ównego geologa kraju.

Ale to, o czym mówi³ pan senator, jest bardzo istot-
ne. Je¿eli chodzi o to, jakich wp³ywów mo¿emy
oczekiwaæ, to trudno dzisiaj przewidzieæ, bo te¿ nie
wiadomo, jakie iloœci gazu bêdziemy wydobywaæ.
Oprócz tych amerykañskich czy wielu innych
œwiatowych spó³ek… PGNiG jest partnerem wielu
z nich po to, ¿eby równie¿ sam siê nauczy³ i zdoby³
odpowiednie doœwiadczenia. Czyli polska spó³ka
równie¿ mog³a i czêœciowo wyst¹pi³a o swoje w³as-
ne koncesje, ale bêdzie równie¿ w przysz³oœci par-
tnerem w³aœnie dla spó³ek, na przyk³ad amerykañ-
skich, w wydobyciu i dystrybucji gazu w Polsce,
wiêc niejako tak naprawdê bêdzie partycypowaæ.
Takie jest za³o¿enie. Precyzyjnie trudno mi teraz
powiedzieæ, bo to jest w rêkach g³ównego geologa
kraju, ale za³o¿enie jest takie, ¿e g³ównym partne-
rem po polskiej stronie, jeœli chodzi o wydobycie
i dystrybucjê gazu w Polsce czy poza terenami Pol-
ski, bêdzie w dalszym ci¹gu PGNiG.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Wp³ywy do bud¿etu.)

Jeœli chodzi o wp³ywy do bud¿etu, to trudno mi
przewidzieæ…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Trudno
przewidywalne, tak jak pan minister…)

Tak jak powiedzia³em, dzisiaj jest od 1,5 do
3 bilionów m3, takie s¹ przewidywania, jeœli cho-
dzi o potencjalne iloœci gazu. Jednak najpierw
musimy wiedzieæ, czy ten gaz jest, na jakiej g³êbo-
koœci, jaki jest koszt jego wydobycia. Dopiero wte-
dy bêdziemy mogli faktycznie stwierdziæ, na ile
jest to op³acalne. To jest wa¿ne z tego punktu wi-
dzenia, a tego po prostu nie wiemy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, og³aszam, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
(G³os z sali: Og³aszam przerwê…)
(Senator Jan Wyrowiñski: Ja zapowiada³em…)
(G³os z sali: Przegapiliœmy, Panie Marsza³ku…)
Aha, zaraz, zaraz. Ja zosta³em poproszony, ¿e-

by dyskusjê przenieœæ na jutro rano.
Czy to jest mo¿liwe, Panie Marsza³ku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Oczywiœcie.)
(G³os z sali: …to jest g³os w dyskusji.)
Tak, to jest g³os w dyskusji. W takim razie dwie

minuty.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tyl-

ko dwie minuty.)
Tylko dwie minuty.
(Senator Bogdan Borusewicz: Mo¿na przenieœæ

na jutro rano.)
Panie Senatorze, w takim razie proszê o dwu-

minutow¹ wypowiedŸ w ramach dyskusji. Proszê
bardzo. Tak czy inaczej pan minister Budzanow-
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ski niestety bêdzie siê musia³ pojawiæ jutro o go-
dzinie 9.00 rano w zwi¹zku z nastêpnym pun-
ktem.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zapowiedzia³em mój g³os w zwi¹zku z koniecz-

noœci¹ – uzgodnion¹ miêdzy Ministerstwem Skar-
bu Pañstwa, Biurem Legislacyjnym a mn¹ jako
przewodnicz¹cym Komisji Gospodarki Narodowej
– wprowadzenia zmiany, poprawki, która dotyczy
ust. 7 w art. 2. Precyzuje ona okolicznoœci, w któ-
rych uchwa³a lub czynnoœæ prawna jest niewa¿-
na. Zg³aszam tak¹ poprawkê. I to wszystko, co
chcia³em pañstwu jako ostatni w tej interesuj¹cej
debacie powiedzieæ.

Jeszcze jedna uwaga. Wczoraj odby³o siê posie-
dzenie Komisji Gospodarki Narodowej i muszê po-
wiedzieæ, ¿e nie jest tak ³atwo z tymi ³upkami. Gdy-
byœcie pañstwo byli obecni na posiedzeniu… W ka-
¿dym razie odby³a siê na ten temat d³uga debata
i wiceprezes PGNiG mówi³ o tym, ¿e dziesiêæ lat to
jest okres, po którym dopiero bêdzie mo¿na zrywaæ
ewentualne frukty, o których mówi³ pan senator,
mam nadziejê, ¿e polskimi rêkami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie, informujê, ¿e lista mówców zo-

sta³a wyczerpana.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê, Panie Senatorze Przewo-
dnicz¹cy, o zwo³anie posiedzenia Komisji Gospo-
darki Narodowej i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Panu ministrowi Budzanowskiemu dziêkujê.
Zapraszam jutro na godzinê 9.00 rano.

A przed przerw¹ jeszcze cztery komunikaty.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej oraz Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia poprawek do ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
œrodków publicznych odbêdzie siê w dzisiaj,
10 marca o godzinie 18.30 w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w toku debaty do ustawy o zmianie ustawy o In-
spekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw odbêdzie siê dzisiaj w sali nr 182
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia popra-
wek do ustawy o S³u¿bie Wiêziennej odbêdzie siê
dziœ o godzinie 18.00 w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach
ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa
oraz ich wykonywaniu w niektórych spó³kach ka-
pita³owych lub grupach kapita³owych prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii elektry-
cznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.30 w sali nr 176. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê pañstwu.
Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 24)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwesty-
cjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 790,
a sprawozdanie w druku nr 790A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Iwana,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zosta³em upowa¿niony przez Komisjê Gospo-

darki Narodowej do przedstawienia sprawozda-
nia z posiedzenia poœwiêconego ustawie o zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Œwinoujœciu. Te zmiany zosta³y skierowane
przez pana marsza³ka do komisji w dniu 23 lutego
bie¿¹cego roku, a komisja zajmowa³a siê nimi
w dniu 3 marca bie¿¹cego roku.

W zasadzie s¹ dwie zmiany. Mianowicie, do
wielu inwestycji towarzysz¹cych inwestycji w
zakresie terminalu dok³ada siê dwa gazoci¹gi. Je-
den to gazoci¹g Jeleniów – Dziwiszów, wraz z in-
frastruktur¹ niezbêdn¹ do jego obs³ugi na terenie
województwa dolnoœl¹skiego, a drugi to ruroci¹g
od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, od interko-
nektora w Lasowie, do rozbudowywanego maga-
zynu gazu ziemnego w Wierzchowicach w powie-
cie milickim. A wiêc obie te inwestycje bêd¹ zloka-
lizowane na terenie Dolnego Œl¹ska.

Przypomnê, ¿e jednym z g³ównych celów strate-
gicznych, jakie zosta³y postawione w „Polityce
energetycznej Polski do roku 2030”, jest poprawa

bezpieczeñstwa energetycznego pañstwa. I w tym
zakresie, je¿eli chodzi o Ÿród³a, o media energety-
czne, jednym z zasadniczych celów jest dywersyfi-
kacja dostaw, w tym przypadku dostaw gazu.

Budowie tego gazoportu towarzyszy szereg in-
westycji, w tym wiele zwi¹zanych z gazoci¹gami.
Rol¹ tych gazoci¹gów jest rozprowadzenie gazu po
regazyfikacji na teren województw: zachodniopo-
morskiego i pomorskiego, lubuskiego, wielkopol-
skiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego.
Chodzi te¿ o budowê miêdzysystemowego gazo-
ci¹gu ba³tyckiego, tak zwanego Baltic Pipe, stano-
wi¹cego po³¹czenie systemów przesy³owych Pol-
ski i Królestwa Danii. A teraz dodano te dwa gazo-
ci¹gi, które maj¹ na celu spiêcie gazoportu z gazo-
ci¹gami na terenie województwa dolnoœl¹skiego.
Czemu to ma s³u¿yæ? S¹ dwa cele. Jeden zwi¹za-
ny jest z tym, ¿e bêdzie mo¿na rozbudowaæ inter-
konektor w Lasowie, w tej chwili jego zdolnoœæ
przepustowa to oko³o 900 milionów m3 rocznie.
Jest to interkonektor pozwalaj¹cy na jednostron-
ne przesy³anie gazu z Niemiec do Polski. Po wyko-
naniu zadania, które ta zmiana wprowadza do
specustawy, mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie przepu-
stowoœci do 1 miliarda 500 milionów m3. Jest to
maksymalna przepustowoœæ, jak¹ mo¿emy uzys-
kaæ, ze wzglêdu na to, ¿e wiêcej nie da siê przes³aæ
po stronie niemieckiej. I bêdzie to uk³ad rewersyj-
ny, pozwalaj¹cy na przesy³anie gazu w obie stro-
ny. Z kolei ten drugi ruroci¹g ma na celu zape-
wnienie wystarczaj¹cej przepustowoœci do do-
starczania gazu do zbiornika, podziemnego ma-
gazynu gazu, w Wierzchowicach. Teraz ten maga-
zyn jest intensywnie rozbudowywany, jego po-
jemnoœæ obecnie wynosi oko³o 700 milionów m3.
W najbli¿szych latach bêdzie on rozbudowywany
do pojemnoœci oko³o 3 miliardów 500 milio-
nów m3 gazu. I ta pojemnoœæ zapewni bezpieczeñ-
stwo, zapewni zapasy na kwarta³, oko³o 90 dni.
Przypomnê, ¿e obecnie œrednie zapotrzebowanie
roczne na gaz ziemny w Polsce wynosi oko³o
13 miliardów 500 milionów m3 gazu.

¯eby nie przed³u¿aæ, powiem, ¿e komisja je-
dnog³oœnie opowiedzia³a siê za przyjêciem usta-
wy, nie wnios³a ¿adnych poprawek i popar³a
ustawê w kszta³cie, w jakim zosta³a do nas przy-



s³ana z Sejmu. W imieniu komisji proszê Wysoki
Senat o pozytywne ustosunkowanie siê do tej
ustawy w g³osowaniu.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
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?

(G³os z sali: Pan senator Dobrzyñski.)
Tylko, Panowie Senatorowie, wiecie, jaka to jest

ustawa, wiêc proszê trzymaæ siê tematu ustawy.
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam krótkie pytanie, bo

w bud¿ecie tego nie zauwa¿y³em. Czy pieni¹dze
na ewentualne roszczenia z tytu³u wyw³aszczenia
gruntów s¹ przygotowane, przeznaczone na ten
cel? I czy wiadomo, jaka jest ewentualna kwota,
która pozwoli na zaspokojenie wszystkich rosz-
czeñ, a tym samym umo¿liwi realizacjê inwesty-
cji? Wiemy, ¿e w tym procesie to jest dosyæ wa¿ne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ju¿ odpowiadam. Nie by³o to przedmiotem

bardzo wielkiej uwagi komisji, gdy¿ pozyskaliœ-
my tak¹ informacjê, ¿e w sumie zakres finanso-
wy ca³ej tej wielkiej inwestycji zwi¹zanej z budo-
w¹ gazoportu i wszystkich innych ruroci¹gów
zwiêkszy siê tylko nieznacznie. W zwi¹zku z tym
w niewielkim stopniu wp³ynie to na konsekwen-
cje finansowe. Je¿eli zaœ chodzi o procedurê, to
ustawa specjalna przewiduje, ¿e tutaj bêdzie na-
dawana klauzula natychmiastowej wykonalno-
œci. Przypomnê tylko, ¿e w przypadku budowy
ruroci¹gu z granicy, z Lasowa, wyst¹pi³y proble-
my z pozyskaniem oko³o szeœciuset dzia³ek pry-
watnych i w³aœciwie ta inwestycja ugrzêz³a.
Obecnie objêcie tego ruroci¹gu dzia³aniem usta-
wy specjalnej na zasadzie klauzuli natychmia-
stowej wykonalnoœci umo¿liwi wejœcie na tamten
teren. Je¿eli w³aœciciele nie bêd¹ siê z tym godzi-
li, to jest przewidziane rozwi¹zanie, ¿e ju¿ po od-
daniu terenu bêd¹ oni mieæ prawo dochodzenia

swoich roszczeñ na drodze s¹dowej. Ale to tylko
wtedy, gdy nie bêdzie zgody. A je¿eli bêdzie zgo-
da, to jest przeznaczona premia, w³aœnie dla
tych, którzy bez zbêdnej zw³oki zgodz¹ siê na we-
jœcie inwestora.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Iwan: Dziêkujê uprzejmie,

Panie Marsza³ku.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d. Do

prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
Skarbu Pañstwa.

Czy pan minister Budzanowski chce zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Pañstwa Miko³aj Budzanowski: Tak.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Szanowni Pañstwo, tak naprawdê to jest jeden

z najwa¿niejszych interkonektorów, jakie bêd¹
w najbli¿szym czasie w Polsce budowane. Wczoraj
trochê mówi³em o tym, dlaczego obecnie mamy
problem z dostawami gazu do Polski. Jedn¹ z tych
najwa¿niejszych, najpowa¿niejszych przyczyn
jest to, ¿e w Polsce sieæ przesy³u gazu faktycznie
nie jest po³¹czona z zachodnioeuropejsk¹ ani po-
³udniowoeuropejsk¹. Przez interkonektor zlokali-
zowany na zachodniej granicy importujemy dzi-
siaj do Polski ju¿ oko³o 900 milionów m3 gazu, nie-
mniej jednak potrzebna jest rozbudowa tego in-
terkonektora, tak aby mo¿na go by³o po³¹czyæ
z sieci¹ zachodnioniemieck¹. Przepustowoœæ tego
gazoci¹gu po zachodniej granicy wynosi oko³o
1,5 miliarda m3, jest mo¿liwoœæ jego rozbudowy
i zwiêkszenia przepustowoœci do 2,5 miliarda m3.
W zwi¹zku z tym w pierwszym etapie na terenie
województwa dolnoœl¹skiego musimy rozbudo-
waæ ten gazoci¹g, przygotowaæ go zarówno do im-
portu, jak i do ewentualnego eksportu nadwy¿ek
gazu z Polski do zachodniej Europy.

Szanowni Pañstwo, oczywiœcie w tym momencie
to nie jest jedyna ustawa, która dotyczy kwestii ko-
rytarzy przesy³owych. Przez Ministerstwo Gospo-
darki zosta³a ju¿ przygotowana nowa ustawa spec-
jalna o korytarzach przesy³owych celu publiczne-
go, która bêdzie regulowaæ w znacznie szerszym
kontekœcie ni¿ tylko i wy³¹cznie specustawa w za-
kresie terminalu LNG budowê sieci gazoci¹go-
wych, ropnych, paliwowych i elektroenergetycz-
nych w Polsce. Dotychczas powsta³y za³o¿enia tej
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ustawy, jest ona na etapie konsultacji miêdzyre-
sortowych. Myœlê, ¿e wejdzie w ¿ycie dopiero
w trzecim kwartale tego roku, a ta inwestycja musi
byæ realizowana na bie¿¹co. Chcieliœmy j¹ zakoñ-
czyæ w tym roku, ale niestety z powodu kwestii do-
tycz¹cej szeœciuset w³aœcicieli dzia³ek nie uda³o siê
tego zrealizowaæ. Je¿eli ustawa specjalna, te za³o-
¿enia, ten projekt zostanie przez pañstwa senato-
rów przyjêty i wejdzie w ¿ycie, to bêdziemy w stanie
w trzecim kwartale 2011 r. zakoñczyæ etap inwe-
stycyjny rozbudowy tego gazoci¹gu.

Odnosz¹c siê do postawionego wczeœniej przez
pana senatora pytania dotycz¹cego ceny wyw³a-
szczeñ, powiem, ¿e je¿eli chodzi o wyw³aszczenie
terenów na obszarze województwa dolnoœl¹skie-
go, to jest to kwota stosunkowo niewielka – 1 mi-
lion 300 tysiêcy z³. Znacznie wy¿sza bêdzie kwota
zwi¹zana z kwesti¹ s³u¿ebnoœci przesy³u. Chodzi
o tereny, na których bêdzie budowany gazoci¹g.
Nie chodzi o to, ¿eby staæ siê w³aœcicielem gruntu,
ale ¿eby ustanowiæ s³u¿ebnoœæ przesy³u i dostêpu
do gruntu na czas budowy, ewentualnie na czas
naprawy. Ta kwota wyniesie 7,5 miliona z³. Pro-
blem, jaki siê pojawi³, Szanowni Pañstwo, de facto
na pocz¹tku zesz³ego roku, polega na tym, ¿e kie-
dy pañstwowa spó³ka Gaz-System spotyka siê
z w³aœcicielami poszczególnych gruntów, a dyspo-
nuje operatem szacunkowym badanego gruntu
w wysokoœci na przyk³ad 7,5 tysi¹ca z³ tylko i wy-
³¹cznie za udostêpnienie s³u¿ebnoœci gruntu,
w³aœciciele gruntów mno¿¹ te kwoty przez dwa-
dzieœcia, trzydzieœci i tylko za tak¹ kwotê s¹ goto-
wi wyraziæ zgodê na udostêpnienie swojego tere-
nu pod budowê gazoci¹gu. Efekt jest taki, ¿e z ty-
si¹ca dwustu dzia³ek tylko w szeœciuset przypad-
kach uda³o siê uzyskaæ zgodê w³aœcicieli, w pozo-
sta³ych szeœciuset nie. I inwestycja nie mo¿e byæ
realizowana, pomimo ¿e zosta³a wydana pozyty-
wna decyzja œrodowiskowa. Ale ci¹gle nie mo¿na
wydaæ pozwolenia na budowê i po prostu rozpo-
cz¹æ realizacji tego projektu. St¹d gor¹ca proœba
do pañstwa senatorów o poparcie tego wniosku.
Bardzo dziêkujê.

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.

Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jak analizujê ró¿nego rodzaju

ustawy dotycz¹ce rozbudowy infrastruktury ga-

zowniczej w naszym kraju, to odnoszê wra¿enie,
¿e ci¹gle czêœæ Polski pó³nocno-wschodniej nie
jest, moim zdaniem, doceniana, nie jest brana
pod uwagê. Chcia³bym zapytaæ, Panie Ministrze,
o przyczyny takiego stanu rzeczy. Jak ju¿ mówi-
³em podczas omawiania punktu siódmego, zapo-
trzebowanie na gaz w tej czêœci naszego kraju jest
ogromne, wiêc tam ze zbyciem nie by³oby ¿adnego
problemu. Ale takie podchodzenie do sprawy, ¿e
jak bêd¹ chêtni, to bêdziemy zbieraæ, bêdziemy
budowaæ, jest troszeczkê niezasadne, bo jednak
trzeba pewne œrodki zainwestowaæ w rozbudowê
infrastruktury gazowej. To siê naprawdê bardzo
szybko zwróci. Ale ani rz¹d, ani spó³ka warszaw-
ska, o której mówi³em i któr¹ uwa¿am za wyj¹tko-
wo leniw¹, nic nie robi¹ w tym kierunku. Wystar-
czy spojrzeæ na mapê przedstawiaj¹c¹ infrastruk-
turê – wyraŸnie na niej widaæ, ¿e tam jest dos³o-
wnie pusto.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Prowadzone

s¹ negocjacje z Rosj¹ na temat d³ugoterminowej
umowy gazowej, zgodnie z któr¹ mamy otrzymy-
waæ od strony rosyjskiej oko³o 11 miliardów m3

gazu. Czy ta umowa d³ugoterminowa nie bêdzie
stanowi³a zagro¿enia dla budowy gazoportu
w Œwinoujœciu?

I nastêpne pytanie. Gdy bêdzie uruchomiony
gazoport w 2014 r., docelowo bêdziemy importo-
waæ do Polski ponad 5 miliardów m3 gazu. Czy
pan minister uwa¿a, ¿e infrastruktura, któr¹ ma-
my, jest wystarczaj¹ca, czy mo¿e powinniœmy ju¿
myœleæ o rozbudowie infrastruktury? Czy bêd¹
dostawy gazu skroplonego tak¿e z innych kierun-
ków? Chodzi o to, ¿eby w pe³ni wykorzystaæ moce
przerobowe. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Ustawa specjalna dotycz¹ca budowy termina-

lu regazyfikacyjnego skroplonego gazu jest doœæ
now¹ ustaw¹. I okazuje siê, ¿e zaczyna byæ takim,
powiem kolokwialnie, workiem na inwestycje,
które gdzieœ po drodze kulej¹, napotykaj¹ trudno-
œci. W pewnym momencie mo¿na odnieœæ wra¿e-
nie, ¿e to nie ma ¿adnego zwi¹zku z portem w Œwi-
noujœciu i ¿e bêdziemy tutaj to uzupe³niaæ, dopy-
chaæ kolanem ró¿ne problemy z poszczególnych
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rejonów. Czy to bêdzie zasada stosowana w przy-
sz³oœci? Czy na mapie Polski bêd¹ jeszcze znajdo-
wane takie punkty, które bêd¹ podpinane pod u-
stawy specjalne? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Zacznê mo¿e od pytania pana senatora Do-

brzyñskiego.
Panie Senatorze, musimy tê kwestiê rozwa¿aæ

na dwóch poziomach. Po pierwsze, na poziomie
miêdzynarodowym…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-
strze, przepraszam…)

Tak?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ja nie jestem w stanie ustaliæ, zanim pytanie

zostanie zadane, czy mieœci siê ono w zakresie
omawianego punktu, czy nie. Je¿eli nie mieœci
siê, to pan nie musi na takie pytanie odpowiadaæ.
Ale oczywiœcie je¿eli pan chce, to proszê bardzo…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Obieca³em ju¿ wczoraj panu senatorowi, ¿e jeœ-

li chodzi o województwo podlaskie, to odpowied-
nie pytanie zostanie skierowane zarówno do spó-
³ki PGNiG, jak i do Gaz-Systemu. Powiem tylko,
bo oczywiœcie to jest bardzo istotny element, ¿e
w zesz³ym roku by³a przeprowadzona procedura
Open Season przez Gaz-System. Ta procedura
mia³a wykazaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ takiego
rozbudowania sieci w województwie podlaskim,
aby mo¿na by³o zbudowaæ interkonektor miêdzy
Polsk¹ a Litw¹. Bo Litwini te¿ maj¹ generalny pro-
blem. Niestety, jeœli chodzi o 2008 r., zakoñczy³o
siê to wydaniem oceny negatywnej. Po stronie li-
tewskiej nie ma takiego zapotrzebowania,
w zwi¹zku z tym Gaz-System musia³, krótko mó-
wi¹c, odst¹piæ od tej procedury. Oczywiœcie to jest
tylko jeden kontekst miêdzynarodowy. Ale do tej
sprawy trzeba powróciæ. Tam sytuacja te¿ siê
zmienia. Na Litwie s¹ kontrakty d³ugoterminowe,
które koñcz¹ siê w 2014 r., w zwi¹zku z tym do tej
sprawy powinniœmy, w moim przekonaniu, jesz-
cze raz powróciæ i wybadaæ, czy faktycznie… Bo
gdyby tak by³o, to w tym momencie zupe³nie zmie-

nia to postaæ rzeczy na terenie województwa pod-
laskiego i kwestiê rozbudowy nowej sieci przesy-
³owej na jego terenie.

Je¿eli chodzi o kwestiê PGNiG, to ta jeszcze zo-
stanie poruszona, zostanie panu udzielona stoso-
wna odpowiedŸ pisemna.

Pytanie pana senatora Bisztygi dotycz¹ce ter-
minalu LNG. Panie Senatorze, na pierwszym eta-
pie planujemy rozbudowê terminalu LNG do 5 mi-
liardów m3. Tak to zosta³o zaprojektowane i na ta-
k¹ budowê zosta³o wydane pozwolenie. Decyzja
œrodowiskowa i pozwolenie na budowê – to jest
bardzo istotne – zosta³y wydane 17 lipca 2009 r.
Tak wiêc prace zwi¹zane z budow¹ s¹ bardzo zaa-
wansowane i na pewno nie ma tutaj ¿adnej przy-
padkowej decyzji o odwrocie od tego pomys³u. Po
prostu to musi powstaæ. Przyjêto bardzo precyzyj-
ny harmonogram budowy terminalu, zarówno
czêœci l¹dowej, jak i falochronu oraz portu zewnê-
trznego. Wszystkie te inwestycje razem z nowym
gazoci¹giem przy³¹czeniowym o d³ugoœci 80 km
musz¹ powstaæ do 2014 r. Tak wiêc nie ma ¿adne-
go zagro¿enia, je¿eli chodzi o realizacjê tego har-
monogramu. Oczywiœcie jako Ministerstwo Skar-
bu Pañstwa, które nadzoruje realizacjê tego pro-
jektu, na bie¿¹co rozwi¹zujemy wiele problemów,
ale do dzisiaj nie ma ¿adnych opóŸnieñ, je¿eli cho-
dzi o harmonogram.

Je¿eli chodzi o kwestie zapotrzebowania na gaz
z terminalu LNG, to dzisiaj mamy przede wszyst-
kim jeden d³ugoterminowy kontrakt do 2034 r. na
1,5 miliarda m3. Ten dwudziestoletni kontrakt
daje równie¿ gwarancjê pozyskania finansowania
na budowê terminalu. To jest podstawowy ele-
ment, to jest to, dlaczego tak wa¿ny jest kontrakt
d³ugoterminowy, a nie krótkoterminowy. Banki,
które bêd¹ to finansowaæ – to jest konsorcjum
oko³o dziesiêciu banków, w tym miêdzy innymi
PKO BP, równie¿ Pekao SA – musz¹ mieæ zagwa-
rantowany zwrot z tej inwestycji i musz¹ mieæ do-
wód na to, ¿e faktycznie spó³ka Gaz-System PLNG
bêdzie wyp³acalna po otrzymaniu tego kredytu.
Zabezpieczeniem tej wyp³acalnoœci jest fakt, ¿e
bêd¹ œwiadczyæ us³ugê regazyfikacyjn¹ dla pol-
skiej spó³ki PGNiG, która zakontraktowa³a
1,5 miliarda m3 od 2014 r. To ju¿ dzisiaj wiemy.
Na tym etapie mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest zagwa-
rantowane wykorzystanie mocy regazyfikacyj-
nych terminalu na poziomie 33% jego zdolnoœci,
ale oczywiœcie w zale¿noœci od zapotrzebowania
rynku bêd¹ podpisywane kolejne kontrakty, czy
to krótko-, czy d³ugoterminowe.

Teraz pojawia siê pytanie, czy maj¹ to byæ kon-
trakty krótkoterminowe, czy d³ugoterminowe. To
te¿ bêdzie zale¿a³o od zapotrzebowania miêdzy in-
nymi sektora energii elektrycznej, na przyk³ad
Polskiej Grupy Energetycznej. Je¿eli bêdzie de-
cyzja, a z tego, co wiem, zostanie tam wypracowa-
na decyzja w zakresie budowy elektrowni w Dol-
nej Odrze, to wówczas warto bêdzie podpisywaæ
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kolejne kontrakty, ¿eby maksymalnie wykorzy-
staæ moce regazyfikacyjne terminalu LNG do
5 miliardów m3. Niezale¿nie od tego to, co jest na
dziœ zakontraktowane, czyli wykorzystanie mocy
na poziomie trzydziestu kilku procent, ju¿ daje
gwarancje, ¿e ten projekt bêdzie istnia³, terminal
bêdzie móg³ stabilnie funkcjonowaæ i w ka¿dej
chwili, gdyby zabrak³o gazu, bêdzie wykorzysty-
wany do importu gazu do Polski.

Terminal jest jednoczeœnie tak przygotowywa-
ny, aby mo¿na by³o w przysz³oœci myœleæ równie¿
o reeksporcie samego skroplonego gazu. To jest
oczywiœcie terminal regazyfikacyjny, ale istniej¹
mo¿liwoœci rozbudowy pojemnoœci magazynowej
po to, ¿eby gaz w skroplonej postaci móg³ byæ tam
magazynowany, a nastêpnie rozwo¿ony po in-
nych krajach w rejonie Morza Ba³tyckiego. Przy-
pomnê, ¿e jest to jedyny tego typu obiekt w rejonie
Morza Ba³tyckiego, to jest ewenement w skali ca-
³ej pó³nocnej Europy, nawet Niemcy nie posiadaj¹
w³asnego terminalu LNG, tak ¿e faktycznie jego
znaczenie na terenie Polski, ale równie¿ znaczenie
regionalne bêdzie ogromne, poniewa¿ w rzeczywi-
stoœci bêdzie on jedynym tego typu obiektem w tej
czêœci Europy, a dziewiêtnastym obiektem w ogó-
le w Unii Europejskiej. Tak wiêc tego siê nie oba-
wiam. W nastêpnym etapie chcemy go rozbudo-
waæ, to te¿ jest przewidziane w projekcie, do
7,5 miliarda m3 przepustowoœci.

Œrednie wykorzystanie mocy regazyfikacyj-
nych tych pozosta³ych osiemnastu terminali na
terenie Unii Europejskiej mieœci siê w granicach
40–50%, nie wiêcej, ale my zdecydowanie bêdzie-
my chcieli iœæ w kierunku zwiêkszenia wykorzy-
stania mocy regazyfikacyjnych.

Jeszcze pytanie pana senatora Gruszki. Nie
planujemy, Panie Senatorze, to jest ostatnia tego
typu poprawka. Chodzi po prostu o zachowanie
pewnego terminu zwi¹zanego z budow¹ termina-
lu LNG. Ca³a reszta, pozosta³e projekty bêd¹ reali-
zowane ju¿ na podstawie ustawy o korytarzach
przesy³owych celu publicznego, o których powie-
dzia³em na wstêpie. W zwi¹zku z tym zdecydowa-
nie nie planujemy rozszerzenia tej ustawy i inwe-
stycji towarzysz¹cych w zakresie terminalu LNG.
Dziêkujê.

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

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³bym prosiæ o kilka infor-

macji na nastêpuj¹cy temat. Zmienia siê niejako
status naszego gazoportu w kontekœcie projektu

budowania bezpieczeñstwa energetycznego Unii
Europejskiej. To by³o nasze zadanie w³asne,
zwi¹zane z bezpieczeñstwem naszego kraju. Tym-
czasem ostatnio w literaturze spotka³em siê
z tym, ¿e Unia Europejska dostrzeg³a wagê nasze-
go przedsiêwziêcia, równie¿ ruroci¹gu Baltic Pipe,
i ma to stanowiæ pewien element ca³oœci systemu
bezpieczeñstwa w zakresie gazowym. Gdyby pan
minister by³ uprzejmy podaæ kilka informacji do-
tycz¹cych tego zagadnienia, to bym o to prosi³.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Tak, ju¿ mo¿na. Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Miko³aj Budzanowski:
Panie Senatorze! Wysoka Izbo! Je¿eli chodzi

o status gazoportu, to oczywiœcie on ma charakter
regionalny, miêdzynarodowy. Je¿eli chodzi o sta-
nowisko Komisji Europejskiej, to faktycznie jako
spó³ka Gaz-System czy Ministerstwo Skarbu
Pañstwa nadzoruj¹ce Gaz-System PLNG myœmy
aplikowali do Komisji Europejskiej w ramach Eu-
ropean Economic Recovery Plan, specjalnego
programu og³oszonego w zesz³ym roku przez Ko-
misjê Europejsk¹ w celu ratowania gospodarki
i zwiêkszenia bezpieczeñstwa energetycznego,
o œrodki w kwocie 80 milionów euro na budowê
terminalu LNG, 50 milionów euro na Baltic Pipe
i po 14 milionów euro na poszczególne interko-
nektory, Moraviê i Lasów. 4 marca tego roku Ko-
misja Europejska uzna³a, ¿e projekt mieœci siê
w tej wizji bezpieczeñstwa energetycznego Komi-
sji Europejskiej, i wyda³a wstêpn¹ zgodê warun-
kow¹ na jego dofinansowanie. Oczywiœcie nie-
zwykle istotne jest to, ¿e Komisja dostrzeg³a wagê
terminalu LNG. To jest w³aœciwie jedyny terminal
LNG w Unii Europejskiej, który bêdzie finansowa-
ny bezpoœrednio ze œrodków bud¿etowych Wspól-
noty Europejskiej. To finansowanie rozpocznie
siê dopiero pod koniec tego roku. Tak ¿e jak naj-
bardziej temat terminalu jest bardzo dobrze zna-
ny Komisji Europejskiej, w pe³ni przez Komisjê
popierany. Nie s³ysza³em o ¿adnych g³osach kry-
tycznych wobec tego projektu, aczkolwiek wiemy,
jakie on ma znaczenie, i to, ¿e jest nie do koñca
wygodny dla wszystkich partnerów i potencjal-
nych dostawców gazu do tej czêœci Europy, bo
faktycznie nagle zostanie wprowadzona do Polski
zupe³nie nowa jakoœæ, pewne iloœci gazu z zu-
pe³nie innego Ÿród³a ni¿ to by³o dotychczas.

Ten projekt jak najbardziej cieszy siê popar-
ciem Komisji Europejskiej. Równie¿ Rada Unii
Europejskiej w zesz³ym roku wyrazi³a poparcie
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dla tego projektu, zosta³ on umieszczony jako je-
den z najwa¿niejszych projektów infrastruktural-
nych w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej 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.

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 ochronie
przeciwpo¿arowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 789,
a sprawozdanie komisji w druku nr 789A.

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

Senator Zbigniew Meres:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej mam zaszczyt przed-
stawiæ sprawozdanie komisji z posiedzenia, które
odby³o siê 2 marca 2010 r., w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej,
druk nr 789.

Wysoka Izbo, ustawa z dnia 19 lutego 2010 r.
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
zmierza do wyd³u¿enia czasu, zmiany doty-
cz¹cej wieku, przed ukoñczeniem którego
cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿arnych mo-
g¹ braæ bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach rato-
wniczych. Zgodnie z art. 19 ust. 1b ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo-
¿arowej w dotychczasowym brzmieniu bezpo-
œredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych mog¹
braæ cz³onkowie ochotniczych stra¿y po¿ar-
nych, którzy ukoñczyli osiemnasty rok ¿ycia
i nie przekroczyli szeœædziesi¹tego roku ¿ycia,
posiadaj¹ aktualne badania lekarskie dopusz-

czaj¹ce do udzia³u w dzia³aniach ratowniczych
oraz odbyli szkolenie po¿arnicze. W noweli za-
proponowano, aby górn¹ granicê wieku dla
cz³onków ochotniczych stra¿y po¿arnych ucze-
stnicz¹cych w dzia³aniach ratowniczych pod-
nieœæ do szeœædziesiêciu piêciu lat.

Jednostki ochotniczych stra¿y po¿arnych
cierpi¹ na brak osób posiadaj¹cych wysokie
kwalifikacje do uczestniczenia w dzia³aniach
ratowniczych. Dotyczy to w szczególnoœci kie-
rowców z uprawnieniami do kierowania pojaz-
dami uprzywilejowanymi. Nale¿y tak¿e zwróciæ
uwagê, ¿e zgodnie z art. 95a ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, kieruj¹cym pojazdem up-
rzywilejowanym ochotniczej stra¿y po¿arnej
mo¿e byæ osoba, która posiada zaœwiadczenie,
wydane przez w³aœciwego wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta , potwierdza j¹ce
spe³nienie wymagañ w zakresie badañ lekar-
skich. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego
w wieku do piêædziesiêciu piêciu lat podlega
kontrolnym badaniom lekarskim co piêæ lat,
w wieku od piêædziesiêciu piêciu do szeœædzie-
siêciu piêciu lat – co dwa lata, w wieku powy¿ej
szeœædziesiêciu piêciu lat – corocznie. Tak wiêc
kierowc¹ pojazdu uprzywilejowanego mo¿na
byæ tak¿e po ukoñczeniu szeœædziesi¹tego roku
¿ycia. Obecnie zaœ stra¿ak kierowca w OSP,
bior¹cy udzia³ w dzia³aniach ratowniczych, nie
mo¿e przekroczyæ wieku szeœædziesiêciu lat
i musi posiadaæ stosowne badania lekarskie.
Niespe³nienie któregokolwiek z tych wymagañ
skutkuje niedopuszczeniem do udzia³u w akcji
ratowniczej przez dowódcê tej akcji. Obecnie
w bardzo wielu ochotniczych stra¿ach po¿ar-
nych odczuwany jest brak kierowców posiada-
j¹cych przeszkolenie i odznaczaj¹cych siê od-
powiednim stanem zdrowia. Obowi¹zuj¹ce
w ustawie z 21 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpo¿arowej granice wieku s¹ przeszkod¹
prawn¹ negatywnie wp³ywaj¹c¹ na stan bez-
pieczeñstwa spo³ecznoœci lokalnej. Przedmio-
towa nowelizacja ma umo¿liwiæ uczestnictwo
w dzia³aniach ratowniczych cz³onkom OSP do
ukoñczenia szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿y-
cia, a nie, jak dotychczas, do szeœædziesi¹tego
roku ¿ycia. Osoby, które s¹ cz³onkami ochotni-
czej stra¿y po¿arnej, ze wzglêdu na ich do-
œwiadczenie oraz umiejêtnoœci i kwalifikacje
przyczyni¹ siê do zwiêkszenia skutecznoœci
dzia³añ ratowniczych ochotniczych stra¿y po-
¿arnych.

Wysoka Izbo, Komisja Samorz¹du Terytorial-
nego i Administracji Pañstwowej po rozpatrzeniu
w dniu 2 marca bie¿¹cego roku uchwalonej przez
Sejm w dniu 19 lutego bie¿¹cego roku ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Panie
Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, dziêku-
jê za uwagê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy móg³by pan przybli¿yæ, ja-

ki to jest problem w skali kraju? Powiedzia³ pan,
¿e boryka siê z tym wiele jednostek, ale czy mo¿na
jakoœ liczbowo to przedstawiæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, proponowana tu górna grani-

ca wieku to szeœædziesi¹t piêæ lat. Czym to jest
spowodowane? Czemu nie siedemdziesi¹t lat? Al-
bo mo¿e w ogóle nie ustalaæ tej górnej granicy? Je-
œli kierowca posiada odpowiednie badania lekar-
skie, odby³ szkolenie po¿arnicze i jest sprawny, to
czemu¿ by szeœædziesiêcioszeœcio- czy szeœædzie-
siêciosiedmioletni stra¿ak nie móg³ prowadziæ sa-
mochodu bojowego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Senatorze, nietrudno siê domyœleæ, ¿e je-

stem usatysfakcjonowany propozycj¹ podniesie-
nia górnej granicy wieku. Ale czy dobrze zrozu-
mia³em, ¿e trzeba spe³niæ dwa warunki, aby byæ
cz³onkiem ochotniczej stra¿y po¿arnej? To znaczy
trzeba byæ w wieku poni¿ej szeœædziesi¹tego
pi¹tego roku ¿ycia i posiadaæ prawo jazdy na po-
jazdy uprzywilejowane, tak? Czy musz¹ byæ
spe³nione te dwa warunki?

(Senator Tadeusz Skorupa: I jeszcze przeszko-
lenie.)

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

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Co do pierwszego pytania, Panie Senatorze, to

mo¿na tê liczbê okreœliæ i to nawet w zasadzie
w taki doœæ œcis³y sposób. Myœmy to analizowali.

By³a prowadzona taka analiza na posiedzeniu ko-
misji sejmowej. W przybli¿eniu mo¿e to w skali
kraju dotyczyæ ponad piêciu tysiêcy osób. I chodzi
tutaj o to, ¿eby wykorzystaæ umiejêtnoœci tych
osób, które przekroczy³y szeœædziesi¹t lat, s¹
w stra¿y, s¹ kierowcami i maj¹ – to siê równie¿ od-
nosi do pytania pana senatora Rachonia – okreœ-
lone kwalifikacje. S¹ trzy warunki: musz¹ mieæ
odpowiednie przeszkolenie… Oczywiœcie to siê
dzieje ju¿ po ukoñczeniu osiemnastego roku ¿y-
cia, a w obecnej sytuacji bêdzie to do wieku szeœæ-
dziesiêciu piêciu lat. No i oczywiœcie konieczne s¹
stosowne badania. I jak cytowa³em to w przepisie
z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, czêstotli-
woœæ badañ w przypadku wy¿szego wieku siê
zwiêksza.

(Senator Janusz Rachoñ: Ale dotyczy to te¿
wieku.)

Oczywiœcie.
I teraz jeœliby siê odnieœæ do pytania pana sena-

tora Skorupy, to te¿ mo¿na by³oby odnieœæ wra¿e-
nie, ¿e na przyk³ad w sytuacjach okreœlonego
kontratypu, czy obrony koniecznej, czy stanu wy-
¿szej koniecznoœci, kierowca, nie bêd¹cy nawet
stra¿akiem, a po prostu kierowc¹ pojazdu uprzy-
wilejowanego, i mog¹cy swoimi kwalifikacjami
s³u¿yæ w czasie akcji, mo¿e te¿ dzia³aæ za zgod¹
dowództwa akcji po skoñczeniu szeœædziesi¹tego
pi¹tego roku ¿ycia. To jest w istocie problem ot-
warty, poniewa¿ i takie zdania pojawia³y siê przy
konsultacji tego przepisu. Niemniej jednak myœ-
lê, i¿ nale¿y mieæ tutaj okreœlone stanowisko, ¿e
jednak jakaœ granica wieku powinna istnieæ, dla-
tego ¿e nie mo¿na rozszerzaæ tego, ¿e tak powiem,
do nieskoñczonoœci, trzeba mieæ bowiem na uwa-
dze to, ¿eby osoby z dobrym przygotowaniem
i w okreœlonej kondycji fizycznej w sposób spraw-
ny i efektywny prowadzi³y dzia³ania ratownicze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Z uzasadnienia, jakie pad³o z pana ust, wynika,

¿e generaln¹ przes³ank¹ nowelizacji jest to, aby
móc wykorzystaæ, ¿e tak powiem… Przes³ank¹
jest to, ¿eby mogli braæ udzia³ w akcji jako kierow-
cy mê¿czyŸni miêdzy szeœædziesi¹tym a szeœædzie-
si¹tym pi¹tym rokiem ¿ycia. Ale nie jest to jedno-
znacznie tutaj napisane. Oni na podstawie tego
zapisu mog¹ braæ czynny udzia³ tak¿e w gaszeniu.
Skupiliœmy siê tutaj w dyskusji na tym, ¿e bêd¹
dzia³aæ tylko jako kierowcy, ale przepis umo¿liwia
to, ¿e bêd¹ mogli w ogóle braæ czynny udzia³ w ak-
cji. Czy tak bêdzie?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Konopka.
(Senator Marek Konopka: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku, ale pan senator Gruszka akurat wy-
przedzi³ mnie z pytaniem, tak ¿e serdecznie
dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, to w takim razie pan senator

Kraska, jeszcze raz.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, a jak pan uwa¿a, dlaczego

m³odzi ludzie nie chc¹ s³u¿yæ w ochotniczej stra¿y
po¿arnej, czy te¿ garn¹ siê tam w tak ograniczonej
liczbie, ¿e musimy siêgaæ po tych starszych, do-
œwiadczonych stra¿aków? Dziêkujê.

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

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie pan senator Gruszka i pan senator

Konopka maj¹ racjê. Nie chodzi o kierowców, cho-
dzi w ogóle o stra¿aków w tym wieku. I tutaj w pe-
wnym sensie mo¿na siê równie¿ odnieœæ do pyta-
nia pana senatora Skorupy, ¿e chodzi te¿ o tê gru-
pê ludzi, którzy powinni zachowaæ odpowiedni¹
sprawnoœæ i st¹d ta granica wieku, szeœædziesi¹t
piêæ lat. Ale chodzi nie tylko o specjalnoœci
zwi¹zane z okreœlon¹ funkcj¹ w dzia³aniu rato-
wniczym, choæ przes³ank¹ podstawow¹ by³a w³a-
œnie ta grupa kierowców lub te¿ grupa mechani-
ków, którzy ze swoimi umiejêtnoœciami s¹ bar-
dziej przygotowani i mo¿e mniej intensywnie czy
te¿ mniej ekspresyjnie dzia³aj¹ w czasie akcji, tyl-
ko s³u¿¹ raczej tymi technicznymi umiejêtnoœcia-
mi. Ale nie ogranicza siê to absolutnie tylko do
nich, to dotyczy wszystkich stra¿aków, którzy nie
ukoñczyli szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia.
I w istocie ta liczba, je¿eliby rozszerzyæ to poza kie-
rowców, jest znacznie wiêksza. Ja tutaj, odpowia-
daj¹c panu senatorowi Krasce, odnosi³em siê tyl-
ko do kierowców, ale ta grupa jest znacznie wiêk-
sza. I korzyœæ z tego p³yn¹ca to bezpieczeñstwo
okreœlonej wspólnoty lokalnej, ale nie tylko, bo
przecie¿ wspólnota lokalna to sk³adowa bezpie-
czeñstwa w pañstwie. A to daje okreœlony, doœæ
du¿y, moim zdaniem, liczony ju¿ w kilkudziesiê-
ciu tysi¹cach potencja³ ratowniczy do wykorzy-
stania w czasie ka¿dego rodzaju wydarzeñ nega-
tywnie rzutuj¹cych na stan bezpieczeñstwa.

Co do pytania pana senatora Kraski, powiem
tak: Panie Senatorze, ja, z uwagi na realizacjê

okreœlonych funkcji w ochotniczych stra¿ach po-
¿arnych, nie odnoszê takiego wra¿enia. Wrêcz
przeciwnie, uwa¿am, ¿e w tej chwili odradza siê
pewien trend do wstêpowania do ochotniczych
stra¿y po¿arnych. Proszê mi wierzyæ, to wynika
z mojego doœwiadczenia. Ka¿dego roku, w I kwar-
tale, odbywaj¹ siê zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze we wszystkich ochotniczych stra¿ach po-
¿arnych. Ja uczestniczê w tych zebraniach, i to
w takim, powiedzia³bym, masowym zakresie,
i obserwujê wrêcz odwrotny trend: m³odych ludzi
jest w ochotniczych stra¿ach po¿arnych coraz
wiêcej. To mo¿e budowaæ okreœlone wra¿enie, ¿e
ten potencja³ w zakresie bezpieczeñstwa po¿aro-
wego, szeroko rozumianego, czyli bezpieczeñ-
stwa w zakresie ka¿dego rodzaju katastrof, zna-
cznie siê poprawia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, pewno nie-

które z tych pytañ ju¿ by³y, jak je œledzi³em z ze-
wn¹trz, ale chcia³bym spytaæ tak: kierowca, który
ma wiêcej ni¿ szeœædziesi¹t lat i nie jest stra¿a-
kiem, mo¿e prowadziæ wóz stra¿acki. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e to powinna byæ granica siedem-
dziesiêciu lat, a nawet i osiemdziesiêciu, o ile cz³o-
wiek ma si³ê i jest sprawny i piêkny. Mówiê o kie-
rowcy, nie o…

(Senator Janusz Rachoñ: Ale to ju¿ by³o…)
To bardzo ³adnie, bardzo siê cieszê.
(Senator Zbigniew Meres: Senator Skorupa za-

da³ to pytanie.)
Panie Senatorze, jaki to jest procent funkcjo-

nariuszy, jakiej grupy, jeœli chodzi o liczebnoœæ,
dotycz¹ to zjawisko i ta ustawa, o której dzisiaj
mówimy? Ale g³ównie prosi³bym o wskazanie rejo-
nów, bo to nie jest tak, ¿e to dotyczy w równej mie-
rze ca³ej Polski.

Je¿eli te pytania by³y, to jestem bardzo szczêœli-
wy, ¿e koledzy tak samo myœl¹ i maj¹ te same w¹t-
pliwoœci i ¿e bêdzie tak samo piêkna odpowiedŸ.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam takie py-

tanie: czy wszyscy uczestnicz¹cy w akcji gaœniczej
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stra¿acy ochotnicy maj¹ badania lekarskie? Ro-
zumiem, ¿e z regu³y badania dotycz¹, tak jak pan
senator mówi³, kierowców. A ja pytam, czy stra¿a-
cy ochotnicy bior¹cy czynny udzia³ w akcji gaœni-
czej maj¹ badania lekarskie.

I drugie moje pytanie. Z czego wynika likwida-
cja czêœci jednostek stra¿ackich, jeœli jest tak do-
brze, jak pan senator mówi, z tym naborem m³o-
dych ludzi na stra¿aków ochotników? Ja miesz-
kam te¿ na terenie wiejskim i wiem, ¿e jest trochê
inaczej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Zbigniew Meres: Panie Marsza³ku! Pa-

nowie Senatorowie! Je¿eli chodzi…)
(G³os z sali: Ministrze?)
Przepraszam. Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Je¿eli chodzi o pytania pana senatora Bisztygi,
to ju¿ na nie odpowiada³em, ale mo¿e uœciœlê. Ge-
neralnie sytuacja kszta³tuje siê podobnie w ca³ym
kraju, jako ¿e sieæ jednostek ochotniczych stra¿y
po¿arnych jest w zasadzie doœæ równomiernie roz-
³o¿ona i, tak szczerze mówi¹c, w pewnym zakresie
pokrywa siê z sieci¹ so³ectw, jest bardzo podobna.

Trochê dotyczy³o to równie¿ pytania pana se-
natora Kraski i pana senatora Gruszki: dlaczego
wiek? Dlatego, ¿e tu chodzi nie tylko o mechani-
ków, kierowców i tych, którzy statycznie czy te-
chnicznie realizuj¹ okreœlone funkcje w ramach
dzia³añ ratowniczych, ale o wszystkich. Nale¿a³o-
by powiedzieæ, ¿e jakaœ tam granica wieku powin-
na byæ. Oczywiœcie jest takie bardzo ocenne wra-
¿enie, ¿e ci, którzy statycznie bior¹ udzia³ w akcji,
mog¹ tê okreœlon¹ granicê ewentualnie przekro-
czyæ. Ale gdy siê bierze pod uwagê ca³¹ grupê rato-
wników ochotników, to nale¿y to potraktowaæ
w ten sposób, ¿e jednak ta granica powinna byæ.

Odpowiem jeszcze na pytanie pana senatora
Cichosza. W ustawie o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej z 25 lipca 2008 r., któr¹ proce-
dowaliœmy w Senacie 7 sierpnia 2008 r., zmieni-
liœmy przepis ustawy o ochronie przeciwpo¿aro-
wej, który mówi o badaniach lekarskich. Zmieni-
liœmy ten przepis w taki sposób, ¿e te badania zo-
sta³y uœciœlone w przypadku okreœlonych grup
osób, ich funkcji w dzia³aniach ratowniczych. S¹
ró¿ne badania w zale¿noœci od tego, kto i jakie za-
dania realizuje w dzia³aniach ratowniczych. Dla-
tego tak jest, ¿eby po prostu odpowiednio przygo-
towaæ tych, którzy w, powiedzmy, bardziej eks-

presyjny sposób dzia³aj¹ podczas okreœlonej akcji
ratowniczej. St¹d zakresy badañ s¹ ró¿ne. Wszys-
cy ochotnicy, którzy bior¹ – i to jest odpowiedŸ na
pytanie pana senatora – udzia³ w dzia³aniach ra-
towniczych, podlegaj¹ badaniom i s¹ badani. Te
badania finansowane s¹ przez gminê i s¹ realizo-
wane przez lekarzy medycyny pracy.

A je¿eli chodzi o likwidacje, to ja nie podzielam
tej opinii. Uwa¿am, ¿e je¿eli jest taka sytuacja, ¿e
jest to sprawa zwyk³ego stowarzyszenia rejestro-
wego, to oczywiœcie wynika to z przepisów, którym
stowarzyszenie podlega. Jak nastêpuje jakaœ lik-
widacja, to wynika ona z kondycji tego stowarzy-
szenia lub z podejœcia cz³onków, ale nie ma tu ta-
kiego trendu, który zarysowa³ pan senator.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ.
(G³os z sali: Jeszcze pan senator Skorupa.)
Jeszcze pan senator Skorupa. To proszê pozo-

staæ.
To mo¿e do ministra?
(Senator Tadeusz Skorupa: Do dyskusji.)
A, do dyskusji.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
PanasenatoraSkorupêzapisujemydodyskusji.
Otwieram dyskusjê… a nie, jeszcze nie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster spraw wewnêtrznych i administracji.

Czy pan minister Sosnowski chcia³by zabraæ
g³os w sprawie ustawy?

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie
Senatorowie!

Powiem bardzo króciutko. Otó¿ chcia³bym tyl-
ko poinformowaæ pañstwa senatorów, ¿e rz¹d
bardzo pozytywnie odnosi siê do tej inicjatywy po-
selskiej. Jest ona oczekiwana nie tylko przez stra-
¿aków ochotników, ale tak¿e przez wiele samo-
rz¹dów. Oczywiœcie problem, o którym mówimy,
jest bardzo z³o¿ony, zreszt¹ panowie senatorowie
na to zwracali uwagê. Dotyczy on ca³ej populacji
stra¿aków powy¿ej szeœædziesi¹tego roku ¿ycia,
ale my uwypuklamy ten problem kierowców, bo
tak naprawdê nie tyle potrzeba nam do dzia³añ ra-
towniczo-gaœniczych stra¿aków ochotników
w tym przedziale wiekowym od szeœædziesiêciu do
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szeœædziesiêciu piêciu lat, ile brakuje nam kie-
rowców, szczególnie w œrodowiskach wiejskich,
powiedzia³bym, tych, które s¹ oddalone od miej-
scowoœci gminnych, bo tam jest, niestety, niedo-
bór kierowców z odpowiednim przygotowaniem.
W zwi¹zku z tym mamy nadziejê, ¿e wyd³u¿enie
wieku spowoduje to, ¿e jednostki bêd¹ bardziej
przygotowane do dzia³añ operacyjnych. Dziêkujê
serdecznie.

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.

Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê serdecznie, Panie Marsza³ku.)

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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Tadeu-
sza Skorupê.

Senator Tadeusz Skorupa:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pozwolê sobie z³o¿yæ poprawkê do ustawy

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej,
zgodn¹ zreszt¹ z intencj¹ pana senatora Biszty-
gi, który te¿ troszczy siê o funkcjonowanie
ochotniczych stra¿y po¿arnych. Jak wiemy –
pan minister te¿ to powiedzia³ – s¹ problemy
kadrowe, jeœli chodzi o kierowców, a moim zda-
niem, nie tylko, jeœli chodzi o nich. Zdarza siê, ¿e
dowódcy akcji bojowej brakuje jednego stra¿a-
ka, bo któryœ jest starszy i nie mo¿e braæ w niej
udzia³u. W zwi¹zku z tym sk³adam poprawkê
zmierzaj¹c¹ do tego, aby nie okreœlaæ górnej
granicy wieku, aby w³aœnie stra¿acy, którzy ma-
j¹ powy¿ej szeœædziesiêciu piêciu lat, szeœædzie-
si¹t szeœæ czy szeœædziesi¹t siedem, tak¿e mogli
uczestniczyæ w tych akcjach. I tak, w art. 1
ust. 1b wyrazy „nie przekroczyli szeœædziesiêciu
piêciu lat, posiadaj¹cy”, zastêpuje siê wyrazem
„posiadaj¹”. Sk³adam tak¹ poprawkê. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Meres z³o-

¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Informujê, ¿e wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piœmie z³o¿y³ pan senator Skorupa.
Poniewa¿ zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej o usto-
sunkowanie siê do przedstawionego wniosku
i przygotowanie 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 wyborze
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 793,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 793A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pani¹
senator Jadwigê Rotnick¹, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiê sprawozdanie Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to ustawa nie-
zmiernie prosta, obejmuj¹ca dwie zmiany ustawy
z 27 wrzeœnia 1990 r. o wyborze Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

Te zmiany odnosz¹ siê do, po pierwsze, przesu-
niêcia godzin, w których bêdziemy wybieraæ pre-
zydenta – z godzin od 6.00 do 20.00 na godziny od
8.00 do 22.00, po drugie, uœciœlenia zapisu doty-
cz¹cego czasu zamkniêcia obwodów do g³osowa-
nia, mianowicie ustawa wprowadza poprawkê,
która mówi, ¿e z chwil¹ og³oszenia zamkniêcia
g³osowania g³os mog¹ oddaæ tylko osoby bêd¹ce
w lokalu wyborczym.

By³ to projekt poselski. Pracowa³a nad nim ko-
misja nadzwyczajna. Ustawa zosta³a przyjêta
przez Sejm bez poprawek.

Na posiedzeniu komisji, które odby³o siê 2 mar-
ca 2010 r., Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej omawia³a ten projekt
i nie wnios³a ¿adnych poprawek. Wnoszê do Wy-
sokiej Izby o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Gruszka chce zadaæ pytanie.
Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Czy na posiedzeniu komisji dyskutowano na

temat tego, czy w obecnej sytuacji wszelkie wybo-
ry – prezydenckie, samorz¹dowe, parlamentarne
– bêd¹ siê odbywaæ w tych samych godzinach, czy
te¿ jeszcze gdzieœ s¹ ró¿nice? To znaczy myœlê
o tym, ¿e, po nowelizacji, w godzinach od 8.00 do
22.00. Czy teraz bêdzie jednolicie we wszystkich
wyborach, o których wspomnia³em?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Z tego, co wiem…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Moment, Pani Senator.
Jeszcze pan senator Skurkiewicz, proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Senator, pytanie podobne w brzmieniu

do pytania senatora Gruszki, ale wprost. Czy
podczas posiedzenia komisji by³a mowa o tym,
co leg³o u podstaw tego, i¿ te godziny zostan¹
przesuniête o dwie godziny, czyli bêdzie od 8.00
do 22.00? Dlaczego na przyk³ad nie od 6.00 do
22.00? Taki przypadek równie¿ znamy. Referen-
dum krajowe odbywa siê w godzinach od 6.00 do
22.00, wybory parlamentarne odbywaj¹ siê
w godzinach od 6.00 do 20.00, wybory samo-
rz¹dowe – od 8.00 do 22.00. Czy by³a równie¿
mowa o tym, i¿ nale¿y ujednoliciæ we wszystkich
ordynacjach wyborczych godziny, w których od-
bywaj¹ siê wybory? Bo okazuje siê, ¿e co wybory
to inna godzina.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Odpowiedzia³ ju¿

pan na poprzednie pytanie.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Wiel-

kiej dyskusji nad tym punktem nie by³o. Komisja
przyjê³a go do wiadomoœci, uznaj¹c za zasadne
stwierdzenie, chyba strony rz¹dowej, ¿e bêdziemy
zmierzaæ do ujednolicenia godzin wyborów do

wszystkich cia³ – i zbiorowych i jednostkowych, ¿e
tak powiem. W ka¿dym razie w tej chwili wybory
w godzinach od 6.00 do 20.00 dotycz¹ jeszcze wy-
borów parlamentarnych, do Sejmu i do Senatu.
A z tego, co wiem i co czyta³am w sprawozdaniu
sejmowym, u podstaw zmiany godzin leg³o to, ¿e
jesieni¹ tego roku w niewielkim odstêpie czaso-
wym bêd¹ siê odbywa³y zarówno wybory prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wybory sa-
morz¹dowe. Nie chc¹c – u¿yjê kolokwialnego s³o-
wa – mieszaæ wyborcom w g³owach, ujednolicono
te godziny na od 8.00 do 22.00. Z tego, co przeczy-
ta³am, wynika, ¿e w trakcie dyskusji sejmowej
zdania na temat tego, czy wypada dostosowywaæ
godziny wyborów prezydenckich do godzin wybo-
rów samorz¹dowych, by³y podzielone. Oczywiœcie
g³osowanie w Sejmie by³o niejednomyœlne. Zwy-
ciê¿y³a opcja, któr¹ popar³a Komisja Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.
Czy przedstawiciel Pañstwowej Komisji Wybor-

czej, pan minister Czaplicki, chcia³by zabraæ g³os
w tej kwestii?

(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-
mierz Czaplicki: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê serdecznie.
A pan minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê serdecznie.)

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

Czy s¹ takie pytania?
Pan senator Skurkiewicz.
Panie Ministrze, proszê bardzo…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Panie Marsza³ku, mówi¹c szczerze, ja nie
mam upowa¿nienia do prezentowania stanowis-
ka rz¹du. Dopiero w nastêpnym punkcie.)

Dobrze.
To pytania bêd¹ do przedstawiciela Pañstwo-

wej Komisji Wyborczej.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Odnoœnie

do mojego poprzedniego pytania. Czy Pañstwo-
wa Komisja Wyborcza w porozumieniu ze stron¹
rz¹dow¹ planuje przeprowadzenie procedury no-
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welizacji tak, ¿eby rzeczywiœcie ujednoliciæ go-
dziny, w których odbywaj¹ siê wszelkie wybory
w naszym kraju? W tej chwili mamy do czynienia
z trzema porami g³osowañ, kiedy to obywatele
mog¹ oddawaæ g³os. Tak jak mówi³em: referen-
dum ogólnokrajowe w godzinach od 6.00 do
22.00, wybory parlamentarne w godzinach od
6.00 do 20.00 i wybory samorz¹dowe od godziny
8.00 do godziny 22.00. W takim pañstwie jak na-
sze nie powinno byæ tak, ¿e te godziny s¹ ró¿ne.
Jednak ten czas powinien byæ ujednolicony.
Chodzi o to, ¿eby osoby, które id¹ do wyborów,
czy to okazjonalnie, czy raz na cztery lata, wie-
dzia³y, ¿e jeœli pójd¹ o okreœlonej godzinie, to mo-
g¹ zag³osowaæ, i, jak to siê mówi, nie poca³uj¹
klamki, bo drzwi do komisji wyborczej bêd¹ za-
mkniête. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Pañ-

stwowa Komisja Wyborcza wielokrotnie zwraca³a
uwagê na fakt, i¿ przepisy prawa wyborczego re-
guluj¹ce ró¿ne rodzaje wyborów i referendów s¹
rozbie¿ne. Na ten element te¿ zwracaliœmy uwagê.

Obecnie w sejmowej komisji nadzwyczajnej
trwaj¹ prace nad projektem kodeksu wyborczego,
w którym ma byæ w³aœnie ujednolicona pora, kie-
dy przeprowadza siê g³osowanie. Ja mogê tylko
zauwa¿yæ, i¿ ustawodawca, wskazuj¹c godziny
otwarcia lokali wyborczych, nie uwzglêdnia je-
dnak – tak nam siê przynajmniej wydaje – tego, ¿e
w Polsce obecnie wybory odbywaj¹ siê przede
wszystkim jesieni¹, i to póŸn¹ jesieni¹. Otwarcie
lokali do 22.00 wi¹¿e siê z tym, zw³aszcza na tere-
nach wiejskich, ¿e nikt po 20.00 z regu³y do lokali
nie przychodzi. Poza tym, naszym zdaniem, nale-
¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, i¿ 70% lokali wyborczych
jest w szko³ach, w placówkach szkolnych – ma-
³ych i wiêkszych – a nastêpnego dnia, w ponie-
dzia³ek, odbywaj¹ siê zajêcia szkolne i komisja
wyborcza nie bardzo ma siê wtedy gdzie podziaæ.

Ale chcia³bym jeszcze raz wyraŸnie podkreœliæ:
kwestia ta nie le¿y w kompetencji Pañstwowej Ko-
misji Wyborczej, to ustawodawca przes¹dza o go-
dzinach otwarcia lokali. Jeszcze raz powtórzê:
chcemy, i komisja nadzwyczajna do tego zmierza,
aby wszystkie g³osowania powszechne w kraju
odbywa³y siê w tych samych godzinach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Mam ta-
kie pytanie. Na pewno s¹ prowadzone badania,
o jakim procencie g³osuj¹cych w godzinach miê-
dzy 6.00 a 8.00 rano mówimy. Bo ja rozumiem, ¿e
intencja by³aby taka, ¿eby generalnie jak najbar-
dziej u³atwiæ ludziom g³osowanie. Dla mnie roz-
szerzenie, na przyk³ad od 6.00 do 22.00, by³oby
bardziej racjonalne, ani¿eli ograniczenie. Ale
chcia³bym poznaæ fakty. Na pewno s¹ jakieœ sza-
cunkowe dane. O jakiej czêœci g³osuj¹cych mówi-
my? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, proszê odpowiadaæ na sie-

dz¹co.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:

Dziêkujê bardzo.
Otó¿ takich oficjalnych badañ Pañstwowa

Komisja Wyborcza ani ¿aden organ czy instytut
nie prowadzi³y. Niemniej jednak z sonda¿y wie-
my, ¿e w godzinach od 6.00 do 8.00 g³osuje mi-
nimalna liczba g³osuj¹cych. Co do faktycznych
wielkoœci, to Pañstwowa Komisja Wyborcza od
kilku ju¿ lat zbiera informacje o liczbie osób,
które udaj¹ siê na wybory w okreœlonych po-
rach. Jest przepis ustawowy, który pozwala
Pañstwowej Komisji Wyborczej podawaæ tak
zwan¹ frekwencjê w czasie g³osowania. Jeœli
pañstwo pozwol¹, podam te dane.

W roku 2007 r. w wyborach do Sejmu…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê pañ-

stwa, by³o pytanie, proszê wys³uchaæ odpowiedzi.)
…do godziny 10.30 – bo informacje by³y zbie-

rane na godzinê 10.30 – g³osowa³o 8,36% upra-
wnionych. Podobnie by³o w wyborach prezyden-
ckich w 2005 r. – wtedy odsetek g³osuj¹cych do
godziny 10.30 wyniós³ 8%. W wyborach samo-
rz¹dowych, które zwykle ciesz¹ siê oczywiœcie
wiêksz¹ frekwencj¹, do godziny 12.00 – tu by³a
inna pora z uwagi na czas, w jakim odbywa³o siê
g³osowanie – g³osowa³o 14,6% uprawnionych.
Z kolei w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go, w których frekwencja jest zawsze bardzo nis-
ka, do godziny 12.00 g³osowa³o 6,65% uprawnio-
nych do g³osowania.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze, wiêcej pytañ nie ma.
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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y sk³a-
daæ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora W³ady-
s³awa Dajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Niew¹tpliwie sprawa, nad któr¹ dzisiaj debatu-

jemy, jest spraw¹ istotn¹. Ma racjê pani senator
profesor Rotnicka, mówi¹c, ¿e nie warto mieszaæ
wyborcom w g³owach i ¿e nale¿y ujednoliciæ sys-
tem tak, by wybory odbywa³y siê zawsze o jedna-
kowej porze. Wyborca mia³by wtedy jasn¹ sytua-
cjê i nie musia³by siê zastanawiaæ, w których wy-
borach na któr¹ godzinê trzeba siê udaæ do loka-
lu. Z tego, co s³yszymy i co wiemy, w Sejmie tocz¹
siê w³aœnie prace nad kodeksem wyborczym,
w którym miêdzy innymi ten problem godzin g³o-
sowania ma zostaæ rozwi¹zany, ma to byæ ujedno-
licone. Myœlê ¿e warto by by³o na ten kodeks po-
czekaæ.

To zaœ, co dzisiaj robimy, nowelizuj¹c usta-
wê o wyborze prezydenta, w moim przekonaniu
nie jest ¿adnym ujednolicaniem godzin g³oso-
wania. Mamy przecie¿, jak wiadomo, wybory
prezydenckie, które odbywaj¹ siê w godzinach
od 6.00 do 20.00, mamy wybory samorz¹dowe,
w których g³osuje siê od 8.00 do 22.00… A wiêc
niew¹tpliwie ustawodawca ma dylemat: jak to
ujednoliciæ, do którego systemu dopasowaæ te
godziny g³osowania? I natychmiast pojawia siê
pytanie: dlaczego dopasowywaæ wybory prezy-
denckie do samorz¹dowych, a nie odwrotnie?
Wybory prezydenckie s¹ wyborami najwy¿szej
rangi, ponadto s¹ wyborami, które ciesz¹ siê
najwy¿sz¹ frekwencj¹, w zwi¹zku z tym pytam:
dlaczego nie robi siê tego odwrotnie, a w³aœnie
w ten sposób?

Przegl¹d godzin g³osowania w pozosta³ych wy-
borach nie nasuwa ¿adnej podpowiedzi w tej
sprawie, bo wybory parlamentarne mamy w in-
n y c h g o d z i n a c h , t e d o P a r l a m e n t u
Europejskiego te¿ w innych, mamy te¿ referen-
dum ogólnokrajowe w godzinach od 6.00 do
22.00. A wiêc myœlê, ¿e nie ma tu jakiegoœ jedne-
go modelu, do którego trzeba by siê by³o dopaso-
waæ. W zwi¹zku z tym s¹dzê, ¿e warto przychyliæ
siê do innej idei, tej, nad któr¹ niedawno dysku-
towaliœmy, to znaczy ¿e warto daæ wyborcom
d³u¿szy czas na g³osowanie. I chcemy to zrobiæ,

aby wyborcy mogli w wiêkszym przedziale czaso-
wym chodziæ do urn wyborczych.

W zwi¹zku z tym mam propozycjê poprawki –
a zg³aszam j¹ razem z senatorami Paszkowskim
i Banasiem – aby dopasowaæ godziny wyborów
prezydenckich do referendum ogólnokrajowego,
które przebiega w godzinach od 6.00 do 22.00.
Myœlê, ¿e to rozwi¹zanie zaspokoi potrzeby wszys-
tkich grup, bo ci, którzy bêd¹ chcieli pójœæ na g³o-
sowanie rano, bêd¹ mogli pójœæ rano, a ci, którzy
wieczorem przypomn¹ sobie, po jakimœ wydaniu
wieczornych wiadomoœci, informacji, ¿e trwaj¹
w³aœnie wybory prezydencie, pójd¹ tu¿ przed
22.00. Myœlê, ¿e to rozwi¹zanie ma uzasadnienie,
ma sens. Jak powiedzia³em, zaspokoimy w ten
sposób potrzeby wszystkich grup spo³ecznych,
a nie bêdziemy bazowaæ na jakieœ jednej grupie,
która woli iœæ na g³osowanie od tej do tamtej go-
dziny. Tak ¿e, Panie Marsza³ku, pozwalam sobie
z³o¿yæ na pana rêce tak¹ propozycjê poprawki.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wojcie-

cha Skurkiewicza.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dziêkujê bar-

dzo…)
Pani Senator, przepraszam pani¹ bardzo, ale

proszê nie dyskutowaæ na sali. To by³o do pani se-
nator Arciszewskiej-Mielewczyk.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Dyskutujemy dzisiaj nad spraw¹ szczególnie

wa¿n¹ w kontekœcie zbli¿aj¹cych siê wyborów
prezydenckich, wyboru prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Sta³o siê tak, ¿e w naszym kraju – ju¿
przed kilkoma minutami to podkreœla³em – ten
demokratyczny akt, najwa¿niejszy spoœród bê-
d¹cych w naszych rêkach, dokonywany jest o ró¿-
nych porach czy te¿ jego dokonanie jest mo¿liwe
o ró¿nych porach. Co wybory, to inny czas na od-
danie g³osów, inna godzina rozpoczêcia g³osowa-
nia, inna godzina zakoñczenia. Jak ju¿ by³o to tu
przywo³ywane, wybory parlamentarne czy wybo-
ry prezydenckie do tej pory by³y przeprowadzane
w godzinach od 6.00 do 20.00, wybory samo-
rz¹dowe – od godziny 8.00 do godziny 22.00, a re-
ferendum ogólnokrajowe – od godziny 6.00 do go-
dziny 22.00.

Ma te¿ racjê pan minister Czaplicki, mówi¹c, ¿e
wyd³u¿anie czy przesuwanie czasu g³osowania
w jakichkolwiek wyborach poza godzinê 20.00,
szczególnie w odniesieniu do terenów wiejskich,
do ma³ych miasteczek, jest bardzo trudne do
zrealizowania, jako ¿e ludzie uczestnicz¹cy tam
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w wyborach po prostu z regu³y nie wychodz¹ z do-
mów, gdy jest ju¿ ciemno na zewn¹trz, pozostaj¹
wtedy w domach, i je¿eli dokonuj¹ aktu wyborcze-
go, to robi¹ to w ci¹gu dnia.

Szanowni Pañstwo, jak by³o tu ju¿ powiedziane,
s¹ prowadzone prace nad projektem kodeksu wy-
borczego, jest on ju¿ w tej chwili na etapie prac
w podkomisji. Dziwi mnie wiêc fakt, ¿e to w³aœnie
pos³owie, którzyprzecie¿maj¹wiedzê, i¿ takieprace
s¹ prowadzone w Sejmie, podejmuj¹ decyzjê o zg³o-
szeniu inicjatywy ustawodawczej zmierzaj¹cej do
zmiany godzin wyborów w wyborach prezyden-
ckich. Dziwiê siê, Szanowni Pañstwo, ¿e nie czekaj¹
oni na rozstrzygniêcia, które zaproponowa³aby
nadzwyczajna komisja czy podkomisja powo³ana
do przygotowania projektu kodeksu wyborczego.

Z tego wzglêdu, Szanowni Pañstwo, ¿e jest wiele
nieœcis³oœci i niejasnoœci, je¿eli chodzi o godziny od-
dawania g³osów w wyborach czy o godziny przepro-
wadzania wyborów, mam wniosek – nie poprawkê,
a wniosek – o odrzucenie tej ustawy, któr¹ zapropo-
nowa³ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o to,
aby to w³aœnie ta inicjatywa, która rodzi siê teraz
w Sejmie, kompleksowo rozwi¹za³a sprawê wszel-
kich wyborów naszym kraju, i aby zosta³y ujednoli-
cone godziny, w których odbywaj¹ siê wybory. Pro-
szê Wysok¹ Izbê o odrzucenie ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Tadeusz Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jak s³yszymy, jest bardzo wiele propozycji, ale

ja postaram siê z³o¿yæ tak¹ propozycjê, która
w miarê zaspokoi potrzeby wszystkich. Spróbujê
to ujednoliciæ i myœlê, ¿e taka propozycja pogodzi
wszystkie dotychczasowe poprawki i wnioski.

Otó¿ sk³adam do ustawy o zmianie ustawy
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
poprawkê w brzmieniu: w art. 1 w pkcie 1 wyrazy
„miêdzy godzin¹ 8.00 a 22.00” zastêpuje siê wyra-
zami „miêdzy godzin¹ 7.00 a 21.00”. A wiêc, pro-
szê pañstwa, robimy to kompromisowo. Myœlê, ¿e
jako senatorowie z obu opcji politycznych z tym
kompromisem jakoœ siê tutaj pogodzimy, zaspo-
koimy gusty tych wyborców, którzy id¹ rano do
urn wyborczych, jak i tych, którzy id¹ wieczorem.
A zarazem zachêcimy ludzi do kandydowania do
komisji wyborczych, gdy¿ komisja wyborcza bê-
dzie pracowa³a krócej, nie bêdzie to trwa³o szes-
naœcie godzin, tylko czternaœcie, bo wybory bêd¹
przebiegaæ w krótszym czasie, wiêc ludzie bêd¹
chêtniej przystêpowaæ do komisji wyborczych.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora £ukasza

Abgarowicza.

Senator £ukasz Abgarowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
To jest zrozumia³e, ¿e pojawi³a siê propozycja

zmiany czasu wyborów, mimo ¿e jest opracowy-
wany kodeks wyborczy. Dlatego ¿e nadchodz¹
wybory prezydenckie i samorz¹dowe, a prace nad
kodeksem byæ mo¿e bêd¹ siê przeci¹gaæ i byæ mo-
¿e nie tylko pora g³osowania bêdzie jakoœ tam re-
gulowana i ujednolicana.

Szanowni Pañstwo, co jest nies³ychanie wa¿ne
w akcie wyborczym? Partycypacja spo³eczeñstwa.
A z czym mamy obecnie do czynienia? W gruncie
rzeczy spo³eczeñstwo obywatelskie siê ogranicza,
ludzie w niewielkim stopniu uczestnicz¹ w dialo-
gu publicznym, w s³abym stopniu uczestnicz¹ te¿
w wyborach. W moim przekonaniu najlepsze by-
³oby w ogóle g³osowanie dwudniowe. Ale mamy
tak¹ oto sytuacjê, ¿e od godziny 6.00 do 8.00 –
czego nie przebadano dok³adnie, ale robiono na
ten temat sonda¿e – g³osuje minimalna liczba
osób. Jak wynika z tego, o czym mówi³ przed chwi-
l¹ pan minister, w godzinach porannych w ogóle
nik³y procent g³osuje.

W przestrzeni miejskiej, gdzie ludzie póŸniej
chodz¹ g³osowaæ i czêsto nie zd¹¿aj¹, ¿yje wiêk-
szoœæ spo³eczeñstwa. Na wsiach zazwyczaj idzie
siê g³osowaæ po mszy, po koœciele, a nie o 6.00 ra-
no. W zwi¹zku z tym to przesuniêcie ma jak naj-
bardziej g³êboki sens, tym bardziej, ¿e trzeba te¿
myœleæ o wysi³ku cz³onków komisji, którzy musz¹
przyjœæ na godzinê 6.00, a potem przez ca³¹ noc li-
czyæ. To przesuniêcie jest, wed³ug mnie, jak naj-
bardziej sensowne. W moim przekonaniu to roz-
wi¹zanie zwiêkszy frekwencjê, zwiêkszy mo¿li-
woœæ uczestnictwa w wyborach.

Mam nadziejê, ¿e kodeks, który jest w tej chwili
formowany, doprowadzi do tego, ¿e g³osowaæ bê-
dzie mo¿na przez dwa dni. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Arci-

szewsk¹-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wydawa³oby siê, ¿e to taki prosty temat, a je-

dnak jest o czym rozmawiaæ. Mnie bardzo ciesz¹
pañstwa wypowiedzi dotycz¹ce poszerzania
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mo¿liwoœci, je¿eli chodzi o g³osowanie. Pamiê-
tam, jak Platforma Obywatelska mówi³a o dwu-
dniowym g³osowaniu, o internetowym g³osowa-
niu, ale to dotyczy wyborów do Parlamentu Eu-
ropejskiego. Teraz bêdziemy mieli wybory prezy-
denckie, w naszym kraju to jedne z najwa¿niej-
szych wyborów. I wy, proszê pañstwa, w³aœciwie
– przepraszam za wyra¿enie – zwijacie mo¿li-
woœæ, ograniczacie ludziom mo¿liwoœæ wyboru,
przesuwaj¹c godziny, i to na dobr¹ sprawê bez
¿adnego logicznego uzasadnienia, z 6.00 na
8.00, zamiast przed³u¿yæ czas pracy lokali wy-
borczych, które mog³yby byæ otwarte od 6.00 do
22.00. Ja myœlê, ¿e to trzeba powiedzieæ otwar-
tym tekstem, Panie Poœle. Bo skoro my znowu
mamy iœæ na rêkê tym, którzy s¹ z du¿ych miast,
i tym, którzy nie zd¹¿aj¹ na wybory, bo wracaj¹,
jak to siê mówi, z dzia³ki, to ja chcia³abym wyjœæ
na przeciw tym, którzy pracuj¹ na wsi, k³ad¹ siê
wczeœniej spaæ, wstaj¹ bardzo wczeœnie i po
mszy o 6.00 rano id¹ zag³osowaæ. To jest ich tra-
dycyjny rozk³ad dnia i, nie ukrywajmy, taka jest
rzeczywistoœæ.

Ja siê ws³uchiwa³am w wypowiedŸ pana mini-
stra z Pañstwowej Komisji Wyborczej. Rano – 8%,
do 12.00 – 12%. Znacz¹cy procent, bior¹c pod
uwagê ile…

(Senator £ukasz Abgarowicz: Do 10.30…)
No w³aœnie…
(Senator £ukasz Abgarowicz: …osiem procent.)
Ale, Panie Senatorze…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê pañ-

stwa o spokój!)
To jest znacz¹cy procent, jeœli weŸmiemy pod

uwagê, ile ludzi w ogóle bierze udzia³ w g³osowa-
niu, jaki w ogóle jest procent osób g³osuj¹cych.

W zwi¹zku z tym dziwi mnie to, ¿e pañstwo nie
chcecie przystaæ na poprawkê – chocia¿ zobaczy-
my, byæ mo¿e zwyciê¿y tutaj rozs¹dek i nast¹pi
kompromis – umo¿liwiaj¹c¹ g³osowanie od 6.00
do 22.00, ¿eby daæ Polakom szansê zag³osowania
w wyborach w³adz naszego kraju, a nie do Parla-
mentu Europejskiego, a wtedy tak w³aœnie propo-
nowaliœcie, wtedy rozszerzaliœcie tê mo¿liwoœæ.

I jeszcze jedna sprawa. Naprawdê dziwi mnie
to, ¿e pañstwa argumentacja sprowadza siê w³a-
œciwie do rzucanych ad hoc propozycji. I nawet
pan minister z Pañstwowej Komisji Wyborczej po-
twierdzi³, ¿e nie ma takich analiz, którymi mogli-
byœmy siê podeprzeæ. No nie ma takiej analizy,
która przemawia³aby za tym, aby poprzeæ propo-
zycjê pos³ów. A wiêc jakie s¹ tu racjonalne prze-
s³anki? Czy rzeczywiœcie tylko taka, ¿e wychodzi-
my naprzeciw tym, którzy ¿yj¹ w poœpiechu, na-
wet w niedzielê, tym wracaj¹cym, jak to siê mówi,
z dzia³ek? No nie. Ja chcia³abym skupiæ siê rów-
nie¿ na elektoracie katolickim w Rzeczypospoli-
tej, który nierzadko idzie do koœcio³a o 6.00 rano,

co zreszt¹ potwierdzi³ pan minister. I o tym te¿
trzeba pamiêtaæ, o tym te¿ musimy pomyœleæ.

Us³ysza³am tutaj w dyskusji czy w rozmowach
na sali jeszcze jeden argument dotycz¹cy proble-
mu w komisjach wyborczych, ¿e przecie¿ jak loka-
le maj¹ pracowaæ od 6.00 rano, to o której ci
przedstawiciele musz¹ przyjœæ do wyborów. Nieje-
den z nas zasiada³ w takiej komisji. To jest prze-
cie¿ pewien wybór, to jest praca na rzecz wyborów
w Rzeczypospolitej, wiêc przepraszam bardzo, co
to jest za argument?

(G³os z sali: To jest p³atna praca.)
I do tego to jest p³atna praca. No to zastanówmy

siê, mo¿e zróbmy te komisje mniej liczne, za to
wiêcej im zap³aæmy. Przecie¿ pañstwo propono-
waliœcie dwa dni wyborów. Jaki jest koszt pracy
osób zasiadaj¹cych w komisjach?

Tak ¿e ja nie widzê tutaj racjonalnego wyt³uma-
czenia. I uwa¿am, ¿e propozycja, ¿eby mo¿na by³o
g³osowaæ od 6.00 do 22.00, jest jak najbardziej
w³aœciwa, tym bardziej w wyborach prezyden-
ckich. Mog³oby to byæ preludium do innych
zmian, je¿eli chodzi o wszystkie wybory w Rzeczy-
pospolitej. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Bi-

sztyga i Szewiñski z³o¿yli swoje przemówienia do
protoko³u*. Ponadto informujê, ¿e wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli senatoro-
wie: Dajczak, Paszkowski, Banaœ, Skurkiewicz,
Skorupa, Krajczy, Sadowski.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

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

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 792,
a sprawozdanie komisji w druku nr 792A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Marka Konopkê, o przedstawienie sprawo-
zdania komisji.
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Senator Marek Konopka:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!

Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej o uchwalonej przez Sejm w dniu
19 lutego bie¿¹cego roku ustawie o zmianie usta-
wy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e ta ustawa by³a ju¿
procedowana w naszej Izbie, pochylaliœmy siê nad
t¹ zmian¹, ale króciutko przypomnê, o co w tej
ustawie chodzi. Stanowi ona wykonanie obowi¹z-
ku dostosowania systemu prawa do wyroku Try-
buna³u Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r.,
stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ art. 6 ust. 1 i art. 6a
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw z konstytucj¹.

Ustawa znosi cenzus domicylu w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
W odniesieniu do obywateli polskich cenzus domi-
cylu wprowadzi³ art. 6. W opiniowanej ustawie znie-
sienie cenzusu wobec obywateli polskich nastêpuje
poprzez uchylenie art. 6 oraz zmianê art. 5 ust. 1
w zakresie, w jakim przepis ten odnosi³ siê do uchy-
lonego art. 6. W odniesieniu do osób niemaj¹cych
polskiego obywatelstwa, ale bêd¹cych obywatelami
innego z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
cenzus domicylu wprowadza art. 6a ustawy. Usta-
wa zmienia brzmienie tego przepisu, znosz¹c w³aœ-
nie ograniczenie miejsca zamieszkania. Konieczne
jest równie¿ uchylenie art. 6a ust. 2, który wprowa-
dza cenzus domicylu w odniesieniu do osób niema-
j¹cych polskiego obywatelstwa, bêd¹cych obywate-
lami jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, które ukoñczy³y osiemnaœcie lat w okresie
dwunastu miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ wybo-
rów lub w dniu g³osowania.

Tak jak wspomnia³em, Sejm uchwali³ tê ustawê
na szeœædziesi¹tym pierwszym posiedzeniu w dniu
19 lutego bie¿¹cego roku w oparciu o przed³o¿enie
Senatu. Projekt stanowi³ przedmiot prac Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projek-
tów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Ustawa zo-
sta³a uchwalona w brzmieniu zaproponowanym
przez Senat. Wszystkie kluby parlamentarne i ko³a
popar³y ustawê. 425 pos³ów g³osowa³o za, nie by³o
g³osów przeciw, nikt siê nie wstrzyma³ od g³osu. Wo-
bec tego komisja wnosi, by Senat uchwaliæ raczy³ za-
³¹czony projekt bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do pana
senatora sprawozdawcy.

Proszê bardzo, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja mam, Panie Marsza³ku, takie pytanie do
sprawozdawcy. Czy cenzus domicylu wystêpuje,
powiedzmy, w polskim prawie wyborczym w in-
nym kontekœcie, czyli w innych ordynacjach
w zwi¹zku z czynnym prawem wyborczym? Czy to
by³o omawiane w komisji, czy te¿ nie?

Senator Marek Konopka:

Nie by³o to omawiane na posiedzeniu komisji,
ale myœlê, ¿e pan minister Czaplicki na pewno to
wyjaœni. Ja po prostu nie jestem pewien i nie chcê
wprowadzaæ w b³¹d.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie s³yszê.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pan minister
Sosnowski…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnow-
ski: Dziêkujê, Panie Marsza³ku.)

Pan przedstawiciel Pañstwowej Komisji Wy-
borczej?

(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-
mierz Czaplicki: Nie, dziêkujê.)

(Senator Tadeusz Skorupa: A pytania?)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.

(Senator Bohdan Paszkowski: Jeœli mo¿na…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku, to ja bym chcia³ przekiero-

waæ do pana ministra Czaplickiego to pytanie,
które zada³em wczeœniej. Chyba nie muszê go po-
wtarzaæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Polskie ordynacje wyborcze nie przewiduj¹ do-

micylu.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mam pytanie do

pana ministra.)
Pan senator Gruszka. Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie do pana ministra.
(Marsza³ekBogdanBorusewicz: Sosnowskiego?)
Tak, do ministra Sosnowskiego. Proszê mi

powiedzieæ, czy jasny bêdzie zapis, w którym mo-
wa jest o sta³ym zamieszkaniu na obszarze dzia³a-
nia tej rady, zmieniaj¹cy art. 5 pkt 1 mówi¹cy
o tym, ¿e wczeœniej by³ wymagany dwunastomie-
siêczny zapis w rejestrze wyborców. W jaki spo-
sób, na podstawie zapisu, ¿e stale zamieszkuje na
terenie rady, jednoznacznie bêdziemy wtedy
okreœlali, kto mo¿e wybieraæ? Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Odpowia-

daj¹c na pañskie pytanie, chcê poinformowaæ, i¿
o tym mówi kodeks cywilny w art. 25. Tam jest ja-
sno okreœlone, jak nale¿y to traktowaæ, kto ma
wtedy prawo g³osowania.

(Senator Tadeusz Skorupa: To znaczy jak?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wiêcej pytañ nie s³yszê. 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 senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Bi-
sztyga i Knosala z³o¿yli swoje przemówienia do
protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 785,
a sprawozdanie komisji w druku nr 785A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, pana senatora Grzegorza Bana-
sia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowne Panie, Szanowni Panowie Senatoro-

wie! Przedstawiam stanowisko Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-
cznych oraz niektórych innych ustaw.

W tej propozycji mo¿na wyró¿niæ cztery zasa-
dnicze elementy, zmiany. Pierwsza umo¿liwia
osobom fizycznym prowadz¹cym dzia³alnoœæ go-
spodarcz¹ œwiadczenie us³ug swoim by³ym praco-
dawcom, o ile nie pozostawali z nim w stosunku
pracy w roku œwiadczenia tych us³ug. Druga
zmiana, dotycz¹ca z kolei centrów badawczo-roz-
wojowych, daje im mo¿liwoœæ swobodniejszego
wykorzystania funduszu innowacyjnoœci, wyd³u-
¿aj¹c o rok nastêpuj¹cy bezpoœrednio po roku po-
datkowym okres, w którym te przywo³ane centra
mog¹ wykorzystaæ œrodki z tego funduszu bez ko-
niecznoœci zaliczenia ich do przychodów z dzia³al-
noœci gospodarczej. Trzecia mówi o zmianie kwoty
wolnej od podatku dochodowego w przypadku
otrzymania nieodp³atnych œwiadczeñ zwi¹zanych
z promocj¹ lub reklam¹ œwiadczeniodawcy, o ile
oczywiœcie to nie dotyczy pracowników tego¿
œwiadczeniodawcy. I ten pu³ap jest tutaj okreœlo-
ny na 200 z³. I czwarta zmiana, która dotyka osób
zaczynaj¹cych w roku podatkowym otrzymywaæ
dochody z wynajmu, dzier¿awy, z tego typu dzia-
³alnoœci, daje im mo¿liwoœæ wyboru opodatkowa-
nia w formie opodatkowania rycza³towego nie
póŸniej ni¿ do dwudziestego dnia miesi¹ca nastê-
pnego po otrzymaniu tych przychodów.

Senat wniós³ do tej ustawy dwie poprawki.
Pierwsza zmienia tak naprawdê treœæ tytu³u, dla-
tego ¿e zdaniem komisji tego typu uchwa³y musz¹
przywo³ywaæ zmiany dokonywane we wszystkich
ustawach, które podlegaj¹ zmianie. Nowy tytu³,
zgodnie z sugesti¹ komisji, przybra³by nastêpu-
j¹ce brzmienie: ustawa o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osi¹ganych przez osoby fizy-
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czne, ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz
ustawy o niektórych formach wspierania dzia³al-
noœci innowacyjnej, bo tê grupê ustaw t¹ regula-
cj¹ zmieniamy. Jest jeszcze jedna legislacyjna
zmiana. Jest ona zapisana w sprawozdaniu i ka¿-
dy z pañstwa senatorów mo¿e do niej siêgn¹æ. To
s¹ zmiany, które proponuje komisja.

Komisja wnosi do Wysokiej Izby o uchwalenie
tej ustawy wraz z zaproponowanymi zmianami.
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.

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 chce zg³osiæ takie pytanie?
Nie… A, jest pytanie.

Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, art. 1 pkt 3 ustawy zwiêksza

kwotê woln¹ od podatku dochodowego w przy-
padku nieodp³atnych œwiadczeñ otrzymywanych
w zwi¹zku z promocj¹ lub reklam¹ œwiadczenio-
dawcy z dotychczasowych 100 z³ do 200 z³. Ja
chcia³bym siê dowiedzieæ, mo¿e to jest pytanie do
pana ministra, w jaki sposób naliczana jest ta
kwota. Na podstawie jakich wyliczeñ postanawia-
my zwiêkszyæ tê kwotê o 100 z³?

Senator Grzegorz Banaœ:
Postaram siê odpowiedzieæ panu senatorowi.
(Senator Jan Dobrzyñski: Bardzo proszê, Panie

Senatorze.)
Otó¿ jest to ustawa – tego nie dopowiedzia³em,

przedstawiaj¹c sprawozdanie – która konsumuje
cztery ró¿ne projekty: poselski, senatorski, komi-
syjny i rz¹dowy. W pierwotnej wersji, która jednak
w trakcie prac legislacyjnych w Sejmie uleg³a
zmianie, w odniesieniu do kwoty, o któr¹ siê pan
senator dopytuje, by³a propozycja ustalenia jej
w wysokoœci 500 z³. Pos³owie obni¿yli j¹ do 200 z³.
Przypominam, ¿e pu³ap startowy to by³o 100 z³.
Próba oszacowania, jakie to przyniesie zmniejsze-
nie dochodów do bud¿etu pañstwa – skoro zwiêk-
szamy kwotê woln¹ od podatku dochodowego, to
tym samym zmniejszamy dochody bud¿etu pañ-
stwa – wykaza³a, ¿e bêdzi to parê milionów z³o-
tych. Oczywiœcie ten szacunek jest przybli¿ony.
Jeœli zaœ chodzi o to, co w ogóle leg³o u podstaw
zmiany tej kwoty, to nie potrafiê tego panu sena-
torowi wyjaœniæ, nie mam takiej wiedzy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy ktoœ jeszcze poza senatorem Dobrzyñskim

chce zadaæ pytanie? Nie ma chêtnych do zadania
pytañ.

Dziêkujê bardzo panu senatorowi za przedsta-
wienie sprawozdania.

(Senator Grzegorz Banaœ: Dziêkujê.)
Dziêkujê uprzejmie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów, komisjê sejmow¹ oraz Senat. Do prezento-
wania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister finansów.
Jest z nami pan minister Maciej Grabowski, pod-
sekretarz stanu. Dzieñ dobry, Panie Ministrze.

Czy pan minister chce zabraæ g³os? Nie.
Czy pañstwo parlamentarzyœci, senatorowie

maj¹ ochotê zapytaæ o coœ pana ministra?
Bardzoproszê,pansenatorBohdanPaszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek, ja mam do pana ministra takie

pytanie. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie czter-
nastu dni od dnia og³oszenia, ale z tego, co rozu-
miem, skutki bêdzie ona wywo³ywa³a od 1 stycznia
2011r.Czy ja todobrze rozumiem,PanieMinistrze?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy pan minister zechce odpowiedzieæ?
Jeœli bêdzie wiêcej pytañ, to zaproszê pana tu-

taj, a jeœli nie, to mo¿e z miejsca. Czy s¹ jeszcze ja-
kieœ pytania? Pytam, bo w zwi¹zku z t¹ jedn¹ od-
powiedzi¹ nie musimy tu fatygowaæ pana mini-
stra. Nie ma wiêcej chêtnych do zadania pytañ.

Panie Ministrze, proszê mo¿e odpowiedzieæ
z miejsca. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Senatorze, rzeczywiœcie ustawa, tak jak

tu j¹ w tej chwili przegl¹dam, ma wejœæ w ¿ycie zgo-
dnie z zasadami legislacyjnymi po czternastu
dniach od daty og³oszenia, a poniewa¿ te przepisy
s¹ korzystne dla podatników, to one wchodz¹ w ¿y-
cie… Przepraszam, jeszcze momencik. Te przepisy
wchodz¹ w ¿ycie równie¿ w momencie wejœcia
w ¿ycie ustawy, czyli po og³oszeniu ustawy…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
W takim razie, Panie i Panowie Senatorowie,

przechodzimy do dyskusji.
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Czy ktoœ zapisa³ siê do g³osu? Nikt nie zapi-
sa³ siê…

(Senator Janusz Rachoñ: Jak to nie?)
Jak to? A, dobrze.
Czy ktoœ jeszcze poza panem senatorem Janu-

szem Rachoniem?
Zapraszam.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W celu ustalenia poziomu innowacyjnoœci

krajów Unii Europejskiej opracowano syntetycz-
ny indeks SII, Summary Innovation Index. In-
deks SII przyjmuje wartoœæ od zera do jednoœci,
przy czym im wartoœæ indeksu jest bli¿sza jedno-
œci, tym wy¿szy jest poziom innowacyjnoœci da-
nego kraju.

Wyniki badañ poziomu indeksu SII potwier-
dzaj¹, ¿e ró¿nice miêdzy poziomem innowacyjno-
œci gospodarek wiêkszoœci krajów Unii Europej-
skiej oraz Stanów Zjednoczonych i Japonii s¹
znaczne. Konkurowaæ z tymi ostatnimi mog¹ je-
dynie gospodarki pañstw skandynawskich, Nie-
miec i Wielkiej Brytanii, które s¹ liderami Unii
Europejskiej w zakresie innowacyjnoœci. Polska
z wynikiem 0,24 sytuuje siê znacznie poni¿ej œre-
dniej wynosz¹cej dla Unii Europejskiej 0,45. Ni¿-
sze od Polski wartoœci indeksu uzyska³y tylko
Bu³garia, £otwa i Rumunia. Ostatnie badania Ko-
misji Europejskiej wskazuj¹, ¿e Polska mo¿e
osi¹gn¹æ œredni poziom innowacyjnoœci dla Unii
Europejskiej za oko³o dwadzieœcia lat. Prioryte-
tem dla naszego kraju musi byæ zatem usuniêcie
barier utrudniaj¹cych podnoszenie poziomu in-
nowacyjnoœci i stworzenie warunków do jak naj-
szybszego osi¹gniêcia tego poziomu.

Nak³ady na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹
w Polsce, mierzone udzia³em ogó³u wydatków na
tê dzia³alnoœæ w PKB, osi¹gnê³y na przyk³ad
w 2006 r. poziom 0,56%, lokuj¹c nas na jednym
z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. W tym sa-
mym roku œredni¹ dla Unii Europejskiej oszaco-
wano na 1,84%, przy czym najwiêcej na B+R
w stosunku do PKB przeznaczono w Szwecji, Fin-
landii, Niemczech, Austrii oraz Danii. Polska wraz
z Cyprem, Rumunia i Bu³gari¹ zani¿aj¹ unijn¹
œredni¹. Co wiêcej, struktura nak³adów na B+R
stawia w niekorzystnym œwietle innowacyjnoœæ
polskiej gospodarki. Wydatki te jedynie w nieco
ponad 1/3 ponoszone s¹ ze œrodków przedsiê-
biorstw, wiêkszoœæ stanowi¹ œrodki bud¿etowe.

Reasumuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e jedn¹ z naj-
wa¿niejszych barier wzrostu innowacyjnoœci go-
spodarki w Polsce stanowi niski poziom wydat-
ków na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹. Na ten
niski poziom wydatków wp³ywa g³ównie zbyt niski
poziom zaanga¿owania œrodków niepublicznych,

przede wszystkim przedsiêbiorstw. Przyczyn nie-
dostatecznego zaanga¿owania sektora prywatne-
go w dzia³alnoœæ i finansowanie sfery B+R nale¿y
szukaæ miêdzy innymi w wysokich kosztach oraz
istotnym ryzyku tego typu dzia³añ. Szczególnie
ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom, które domi-
nuj¹ w polskiej gospodarce, brakuje w³asnych
œrodków na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹.
Równoczeœnie banki niechêtnie udzielaj¹ im kre-
dytów na tego typu projekty, traktuj¹c kredyto-
wanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
jako ryzykowne i kosztowne w obs³udze, dlatego
te¿ nieop³acalne. Brakuje te¿ funduszy kapita³u
wysokiego ryzyka, venture capital, inwestuj¹cych
w ma³e projekty, które w wielu krajach stanowi¹
istotny instrument wdra¿ania dzia³alnoœci nau-
kowej, badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do
praktyki gospodarczej.

Jednym z bardzo wa¿nych elementów procedo-
wanego projektu ustawy jest kwestia wyd³u¿enia
o jeden rok okresu, w którym œrodki funduszu in-
nowacyjnoœci mog¹ zostaæ wykorzystane jako
niestanowi¹ce przychodu z dzia³alnoœci. W tym
miejscu nale¿y wyraŸnie powiedzieæ, ¿e centra ba-
dawczo-rozwojowe mog¹ tworzyæ fundusz inno-
wacyjnoœci z comiesiêcznego odpisu wynosz¹ce-
go nie wiêcej ni¿ 20% przychodów uzyskanych
przez centrum badawczo-rozwojowe w danym
miesi¹cu. Œrodki funduszu innowacyjnoœci s¹
gromadzone na odrêbnym rachunku bankowym.
Jednak najwa¿niejsze jest to, ¿e œrodki te wyko-
rzystuje siê na pokrywanie kosztów prowadzenia
badañ, prac rozwojowych oraz kosztów zwi¹za-
nych na przyk³ad z uzyskaniem patentu na wyna-
lazek.

W obecnym stanie prawnym œrodki z funduszu
innowacyjnoœci powinny byæ wykorzystywane
w danym roku podatkowym, w przeciwnym razie
w czêœci niewykorzystanej stanowi¹ dla podatni-
ka przychód z dzia³alnoœci gospodarczej. Ograni-
czenie okresu wykorzystania œrodków funduszu
innowacyjnoœci do tego jednego roku podatkowe-
go powoduje, ¿e w sytuacji tworzenia funduszu
innowacyjnoœci na przyk³ad w listopadzie danego
roku podatkowego podatnik posiadaj¹cy status
centrum badawczo-rozwojowego nie bêdzie mia³
mo¿liwoœci wykorzystania tych œrodków na ten
cel, na który zosta³ on utworzony. Dlatego te¿
w procedowanym przed³o¿eniu wyd³u¿a siê o je-
den rok okres, w którym œrodki funduszu innowa-
cyjnoœci mog¹ zostaæ wykorzystane, tak ¿eby nie
stanowi³y przychodu z dzia³alnoœci. Przed³u¿enie
zak³ada, ¿e przychodem z dzia³alnoœci bêd¹ œrod-
ki funduszu innowacyjnoœci niewykorzystane
w roku podatkowym, w którym zosta³y przekaza-
ne do tego funduszu, lub w ci¹gu roku podatko-
wego nastêpnego po tym roku.

W moim g³êbokim przekonaniu propozycje sto-
sownych zmian w przedk³adanym projekcie w is-
totny sposób urealni¹ wspieranie dzia³alnoœci in-

50. posiedzenie Senatu w dniu 11 marca 2010 r.
100 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…

(wicemarsza³ek K. Bochenek)



nowacyjnych w naszej gospodarce. Innymi s³owy,
projektowane zmiany omawianych dzisiaj ustaw
podatkowych oraz nowelizacji ustawy o niektó-
rych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyj-
nej bêd¹ premiowa³y podmioty o statusie centrów
badawczo-rozwojowych wprowadzaj¹cych na ry-
nek krajowy innowacyjne technologie, us³ugi czy
te¿ procesy. Nale¿y mieæ nadziejê, i¿ dziêki nowym
uregulowaniom podatkowym przedsiêbiorcy
w wiêkszym stopniu bêd¹ ubiegaæ siê o status
centrum badawczo-rozwojowego. Co jednak naj-
wa¿niejsze, nowe przepisy podatkowe umo¿liwia-
j¹ kumulowanie niewykorzystanych w danym ro-
ku kalendarzowym œrodków funduszu innowa-
cyjnoœci w kolejnym roku podatkowym. Ponadto
ze wzglêdu na poprawnoœæ legislacyjn¹ w ca³ej
rozci¹g³oœci popieram wniosek Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych Senatu RP w sprawie
zmiany nazwy ustawy, zawarty w druku senac-
kim nr 785A. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I my dziêkujemy panu senatorowi.
Teraz, dla równowagi i parytetu, pani senator

Janina Fetliñska.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa decyduje siê wzi¹æ

udzia³ w debacie?

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
W³aœnie wypowiedŸ pana senatora Rachonia

sk³oni³a mnie do zabrania g³osu w sprawie inno-
wacyjnoœci. Rzeczywiœcie, nasza innowacyjnoœæ
w gospodarce jest bardzo niska. Zastanówmy siê,
dlaczego. Otó¿ wydaje mi siê, ¿e nasze uczelnie
nie s¹ dobrze wykorzystywane, jeœli chodzi o od-
krycia. Niektóre z nich maj¹ znakomite laborato-
ria, znakomitych pracowników, uczonych na wy-
sokim poziomie. Ale na przyk³ad kiedy pracowni-
cy otrzymuj¹ granty, nie zawsze mog¹ z nich ko-
rzystaæ tak, ¿eby przy okazji swojej dzia³alnoœci
mogli coœ zarobiæ. Na uczelniach zarabiaj¹ nie-
zwykle ma³o i w zwi¹zku z tym maj¹ problemy.
Zreszt¹ pieniêdzy brakuje tak¿e na odczynniki
i na wszystkie inne rzeczy niezbêdne do prowa-
dzenia dzia³alnoœci naukowej. Wobec tego ich po-
tencja³ jest niewykorzystany i nie mo¿na ich te¿
mobilizowaæ do wiêkszej aktywnoœci, poniewa¿
uczelnia czêsto nie ma w³asnych funduszy na do-
finansowanie na przyk³ad jakiegoœ rozwijaj¹cego
siê badania, na które ju¿ nie ma grantu, a które
mo¿na by kontynuowaæ, gdyby uczelnia mia³a na
to pieni¹dze. I to hamuje rozwój.

Kolejna sprawa, która te¿ wydaje siê bardzo is-
totna, to w³aœnie fakt, ¿e nawet jeœli s¹ ju¿ jakieœ
odkrycia – pamiêtamy o polskim niebieskim lase-
rze – albo jakieœ niezwykle dobre osi¹gniêcia, jak
na przyk³ad specjalny wózek dla inwalidów, który
niedawno zmontowano na jednej z politechnik, to
nie ma przemys³u, który by te odkrycia, ¿e tak po-
wiem, wch³on¹³. I có¿ z tego, ¿e s¹ œwietne wyna-
lazki, jeœli one nie s¹ w³aœnie tak wch³aniane. To
równie¿, jak siê wydaje, jest du¿y hamulec naszej
innowacyjnoœci. Myœlê, ¿e je¿eli uczeni widz¹, i¿
nie ma mo¿liwoœci, aby te odkrycia, te najnowsze
zdobycze wdro¿yæ w ¿ycie, to ich entuzjazm moc-
no opada. I tutaj nale¿y siê zastanowiæ, po pier-
wsze, jak pomóc, co uczyniæ, ¿eby przemys³
wch³ania³ te wynalazki, jak przemys³ do tego zmo-
bilizowaæ, i, po drugie, jak nie zniechêcaæ naszych
naukowców takim stanem rzeczy, jaki jest teraz.

I jeszcze tylko jedno zdanie. Wydaje mi siê, ¿e
tutaj Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
te¿ móg³by wiele zdzia³aæ. Wiem, ¿e ju¿ du¿o dzia-
³a, ale chyba móg³by jeszcze wiêcej, tak aby przy-
spieszyæ te wnioski innowacyjne, wynalazcze,
które s¹ zg³aszane, a które dosyæ d³ugo jednak
czekaj¹ na ocenê. A to te¿ jest hamulec dla naszej
innowacyjnoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Pani Senator.
Jeszcze chcia³abym powiedzieæ s³owo, proszê

uprzejmie poczekaæ.
Czy ktoœ jeszcze chce wzi¹æ udzia³ w debacie?
Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Jedn¹ sekundê…
(Rozmowy na sali)
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Nie ma wniosków legislacyjnych.
To tyle, jeœli chodzi o rozpatrywany punkt dwu-

nasty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych oraz ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych.

Tekst ustawy jest w druku nr 786, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 786A.

Zapraszam pana senatora Piotra Gruszczyñ-
skiego, który jest sprawozdawc¹ Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych z³o¿yæ sprawozdanie z prac
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nad ustaw¹ o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych. Komisja obrado-
wa³a nad wymienion¹ ustaw¹ w dniu 3 marca.
Projekt tej ustawy zawarty jest w druku nr 786.

Celem ustawy jest umo¿liwienie uznania za
koszty uzyskania przychodów nale¿nego podat-
ku od towarów i us³ug, mówimy tu o podatku
VAT, od towarów przekazywanych nieodp³atnie
w ramach tak zwanej sprzeda¿y premiowej.
W tym celu ustawa dokonuje nowelizacji ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych. Zasad¹ jest, ¿e podatek VAT nie stanowi
kosztów uzyskania przychodów, poniewa¿ po-
datnikowi, co do zasady, przys³uguje prawo do
jego obni¿enia o podatek naliczony od towarów
i us³ug wykorzystywanych do czynnoœci opodat-
kowanych. Wyj¹tkiem s¹ sytuacje, gdy: podatnik
jest zwolniony od podatku VAT albo wytwarza to-
wary zwolnione od tego podatku; nie przys³uguje
mu obni¿enie podatku nale¿nego; podatek na-
le¿ny w przypadku importu nie stanowi podatku
naliczonego; towary lub us³ugi zosta³y przekaza-
ne lub zu¿yte w ramach reprezentacji i reklamy;
podatnik dokonuje korekty podatku od wartoœci
pocz¹tkowej œrodków oraz wartoœci niematerial-
nych i prawnych. Niniejsza nowelizacja dodaje
do tego katalogu kolejn¹ kategoriê podatku na-
le¿nego od nieodp³atnie przekazanych towarów,
obliczonego zgodnie z odrêbnymi przepisami,
w przypadku gdy wy³¹cznym warunkiem ich
przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzy-
muj¹cego towarów lub us³ug od przekazuj¹cego
w okreœlonej iloœci lub wartoœci.

Pani Marsza³ek, w imieniu Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych wnoszê o przyjêcie wymienio-
nej ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy pañstwo s¹ zainteresowani i chc¹ zapytaæ

o coœ pana senatora?
Proszê, pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy na posie-

dzeniu komisji finansów w ogóle dyskutowano
o sprawie podniesienia wysokoœci tej kwoty do
200 z³ dla osób fizycznych, którym œwiadczenio-
dawca przekazuje jakieœ œwiadczenie o wartoœci
do 200 z³. Powtarzam: chodzi o wartoœæ, która zo-
sta³a podwy¿szona ze 100 z³ do 200 z³. Czy by³a
mowa na ten temat? To jest pierwsze pytanie.

Chcia³abym te¿ zadaæ pytanie drugie, które byæ
mo¿e bezpoœrednio nie ³¹czy siê z tym zagadnie-
niem, dotyczy jednak samorz¹dów. Samorz¹d
gminny w celach reklamy czy promocji jakiegoœ
przedsiêwziêcia, powiedzmy, g³ównie co do ochro-
ny œrodowiska, bardzo czêsto obdarowuje poje-
dynczych mieszkañców, czasami jest to te¿ grupa
studentów, m³odzie¿y lub osób doros³ych. I teraz
takie pytanie: czy samorz¹d gminny mo¿e byæ ta-
kim œwiadczeniodawc¹? Czy takie obdarowanie,
przekazanie, mieœci siê w kategorii finansów sa-
morz¹du gminnego? Przecie¿ to nie jest zbiorowa
spo³ecznoœæ, ci, którzy dostaj¹ takie œwiadczenie.
To jest to pytanie. I jeszcze kolejne: czy istnia³aby
mo¿liwoœæ, byæ mo¿e nie w tej chwili, ale w termi-
nie póŸniejszym, wyszczególnienia jakoœ tego sa-
morz¹du, który mia³by prawo do przekazania ta-
kiego jednorazowego œwiadczenia w kwocie nieco
wy¿szej ni¿ 200 z³?

Jeœli pani marsza³ek pozwoli, to ja uzasadniê,
dlaczego o to pytam, chocia¿ to bêdzie d³uga wy-
powiedŸ.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
mówiæ stosownie krótko, bo ju¿ i tak minuta mi-
nê³a. Ale proszê, tak w kilku zdaniach.)

Króciutko. Samorz¹d poznañski chcia³ spre-
zentowaæ uczniom rowery za promowanie, powie-
dzmy, alternatywnych œrodków komunikacji
w mieœcie w celu ochrony œrodowiska. Przy du-
¿ym zamówieniu rower za 250 z³ mo¿na dostaæ.
W takiej sytuacji za 200 z³ najprawdopodobniej
nie. I s¹ tu pewne dylematy, bowiem jeszcze do te-
go wszystkiego miesza siê RIO. Czy pan senator
b¹dŸ komisja mieliœcie jakieœ przemyœlenia na ten
temat? Jeœli nie, to pozwolê sobie póŸniej zwróciæ
siê do pana ministra o jakieœ bli¿sze wyt³umacze-
nie tego. Dziêkujê i dziêkujê za umo¿liwienie mi
wypowiedzi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Proszê.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Dziêkujê.
Otó¿, Pani Senator, ja sobie nie przypominam,

¿eby dyskusja dotycz¹ca tej ustawy obejmowa³a
obszar samorz¹dów, bardziej dotyczy³a handlu.
Ale prawd¹ jest, ¿e ustawa nie okreœla, przy jakiej
kwocie zakupu mo¿na dany bonus, czyli tak zwa-
n¹ sprzeda¿ premiow¹, zastosowaæ. Ustawa tego
nie zawiera. Ja mia³em okazjê œledziæ dyskusjê
w Sejmie na ten temat i tam te¿ odpowiedzi na to
pytanie nie by³o. Byæ mo¿e pan minister to uzu-
pe³ni, ale ja sobie takiej odpowiedzi nie przypomi-
nam. Ustawa tego nie zawiera. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Zrobi³a siê kolejka.
Bardzo proszê, teraz po dwa pytania. Pan sena-

tor Jurcewicz i pan senator Dajczak to bêdzie pa-
ra pytaj¹cych.

Proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Jest to zmiana ustawy o podatku, dlatego mam

pytanie, czy – a jeœli tak, to w jakim zakresie – jest
to zwi¹zane z bud¿etem pañstwa. Jaka jest to
wielkoœæ, je¿eli by³o to analizowane? Wrócê te¿ je-
szcze do myœli pani senator Rotnickiej: je¿eli
ustawa tego nie reguluje, to kto? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie, Panie Senatorze Sprawozdawco.

Jeœli chodzi o ró¿ne ekspertyzy, do których dotar-
³em i czyta³em, w sprawie tej propozycji ustawy, to
w³aœciwie wiêkszoœæ ekspertów wypowiada siê
tak, ¿e jest to ustawa, która jest zupe³nie niepo-
trzebna i wprowadzi zamêt w podatku od towarów
i us³ug. Chcia³bym spytaæ, czy mo¿e na posiedze-
niu komisji poznaliœcie pañstwo lepiej Ÿród³a czy
genezê powstania tej ustawy. Bo nie bêdzie ona
w zasadzie dotyczy³a takiego przeciêtnego pod-
miotu gospodarczego, osoby fizycznej czy osoby
prawnej, gdy¿ korzystaj¹ one ju¿ z regulacji art. 7
ustawy o podatku od towarów i us³ug, a niew¹t-
pliwie bêdzie dotyczy³a du¿ych firm, które
w zwi¹zku z tym rozwi¹zaniem bêd¹ mog³y znacz-
nie podnieœæ swoje koszty uzyskania przychodu.
Jaka jest geneza, jakie jest Ÿród³o powstania tej
ustawy? Kto by³ inicjatorem tej ustawy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê odpowiedzieæ na te dwa pytania, Panie

Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Mo¿e najpierw spróbujê odpowiedzieæ na to

drugie pytanie. Ta ustawa narodzi³a siê w komisji
„Przyjazne Pañstwo”, takiej odpowiedzi mogê
udzieliæ panu senatorowi. Przepraszam, jaka by³a
druga czêœæ pytania?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie, chodzi³o…)
Aha, dobrze, komisja…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Wiem, ¿e w komi-

sji „Przyjazne Pañstwo”, ale kto wnosi³ o tak¹
zmianê, o takie rozwi¹zanie?)

Myœlê, ¿e to jest pytanie do pana ministra.
Wiem, ¿e takie pytania pada³y te¿ na sali sejmo-
wej, i wiem, ¿e nie pad³a odpowiedŸ na te pytania.

Co do pytania pierwszego, pana senatora Jur-
cewicza, to przewidywane koszty tej ustawy dla
Skarbu Pañstwa wynosz¹, jak siê podaje, nie-
spe³na 10 milionów z³. Pozwolê sobie jednak do te-
go siê odnieœæ. Te szacunki budz¹ moje du¿e w¹t-
pliwoœci i nie s¹dzê, ¿eby do takiej kwoty rzeczywi-
œcie mia³o siê to ograniczyæ. Myœlê, ¿e dopiero
praktyczne stosowanie tej ustawy, po jej wejœciu
w ¿ycie, przyniesie odpowiedŸ na to pytanie .

Panie Senatorze, a jaka by³a druga czêœæ pyta-
nia, bo nie zapisa³em?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Chodzi³o o kwo-
tê, poniewa¿ w ustawie nie jest okreœlona kwota.
Wobec tego kto bêdzie decydowa³? To jest dosyæ
istotne moim zdaniem. Dziêkujê.)

Mogê odnieœæ siê tylko do wiedzy, któr¹ posia-
dam. Otó¿ w moim odczuciu decydowaæ bêd¹ ci,
którzy bêd¹ podejmowali decyzje co do tej sprze-
da¿y. Ustawa tego nie przewiduje. Byæ mo¿e pan
minister bardziej precyzyjnie do tego siê odniesie.
Tyle z mojej strony.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Bohdan Paszkowski chce zadaæ

pytanie i jeszcze pan senator Dajczak. Proszê, te
dwa pytania.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek, ja w zasadzie chcê siê odnieœæ

do tego, co podnosi³ ju¿ senator Dajczak, bowiem
w naszym zestawieniu opinii jest bardzo krytycz-
na opinia prawna w sprawie tej¿e ustawy, mó-
wi¹ca, ¿e w zasadzie ona tylko wprowadzi zamêt.
Ale pan senator ju¿ odpowiada³, ¿e na posiedze-
niu komisji nie by³o szerszego ustosunkowania
siê do tej opinii, tak zrozumia³em tê poprzedni¹
odpowiedŸ. Tak?

Senator Piotr Gruszczyñski:
Ja sobie nie przypominam, ¿eby ten temat by³

bardziej szczegó³owo omawiany, aczkolwiek pew-
ne w¹tpliwoœci, z tego, co pamiêtam, zg³osi³ pan
senator Banaœ. Ale chcia³bym odnieœæ siê do kwe-
stii zasadnoœci tej ustawy, bo myœlê, ¿e w tym ob-
szarze w tej chwili siê poruszamy, tego dotyczy
dyskusja. Pewnie, ¿e przedsiêbiorcy maj¹ pewne
mechanizmy na przyk³ad w takiej sytuacji, kiedy
koñczy siê termin wa¿noœci danego towaru i po-
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wstaje pytanie, czy utylizowaæ, czy byæ mo¿e za-
stosowaæ sprzeda¿ bonusow¹, premiow¹.
W moim odczuciu zdecydowanie na tej ustawie
skorzystaj¹ konsumenci, poniewa¿ do tej pory
przedsiêbiorcom bardziej op³aca siê niszczyæ, czy-
li utylizowaæ, ni¿ iœæ t¹ drog¹, o której przed chwi-
l¹ mówi³em, czyli drog¹ sprzeda¿y bonusowej.
Konsument, w moim odczuciu, na tym zyska. Byæ
mo¿e jest to ten powód, który powinien nas sk³o-
niæ do poparcia tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie nawi¹zuj¹ce do tego, o co pyta³

pan senator Jurcewicz, czyli do kosztów, do kwo-
ty, któr¹ sektor finansów publicznych straci z te-
go tytu³u. Pan senator poda³, ¿e jest to oko³o
10 milionów z³, ¿e taka kwota zosta³a podana. Ja
zgadzam siê z opini¹ pana senatora, ¿e trudno
oszacowaæ tê kwotê. Dlatego chcia³bym spytaæ,
czy na posiedzeniu Komisji Finansów Publicz-
nych zosta³a podana jakaœ metodologia liczenia,
która pozwoli³a dojœæ do tej kwoty. Ja uwa¿am, ¿e
to bêdzie bardzo trudne, poniewa¿ w ¿adnym roz-
liczeniu vatowskim to siê nie uka¿e, czyli to jest
kwota naprawdê trudna do oszacowania. To mo¿e
byæ bardzo du¿a kwota. Czy jakaœ metodologia
wyliczenia tych 10 milionów z³ zosta³a mo¿e
przedstawiona komisji? W jaki sposób wyliczono
tê kwotê?

Senator Piotr Gruszczyñski:
Nie, nie zosta³a przedstawiona ¿adna metodo-

logia. Zgadzam siê z panem senatorem, ¿e rzeczy-
wiœcie uchwycenie tej wartoœci nie bêdzie prost¹
spraw¹. Tym bardziej, ¿e w rozliczeniach, które
prowadz¹ przedsiêbiorcy, tego rodzaju wyszcze-
gólnienia nie s¹ obecnie ujête i byæ mo¿e nale¿a³o-
by wprowadziæ taki zapis, który by uwzglêdnia³
ocenê szacunkowej sprzeda¿y, czy raczej ocenê
konkretnej sprzeda¿y, bo szacunkow¹ to my dzi-
siaj mamy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zg³asza siê pan senator Wojciechowski.
Bardzo prosi³abym o zg³aszanie siê, bo jeœli nie

zg³osi siê druga osoba, to uznam, ¿e to ostatnie py-
tanie. Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-
tanie panu senatorowi sprawozdawcy Gruszczyñ-
skiemu? Rozumiem, ¿e jest to ostatnie pytanie.

Proszê.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
W opinii legislatorów do tej ustawy s¹ spore w¹t-
pliwoœci, czy jest ona w ogóle potrzebna. Czy ta
sprawa by³a poruszana na posiedzeniu komisji
i jaki by³ wynik dyskusji w tym zakresie? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Z tego, co sobie przypominam, w¹tpliwoœæ tego

typu rzeczywiœcie zosta³a przedstawiona, aczkol-
wiek nie wywo³a³o to jakiejœ specjalnej debaty
w trakcie posiedzenia komisji. Zakoñczy³o siê to
takim, a nie innym g³osowaniem, czyli poparciem
tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹. Do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister finansów.

Pozosta³ z nami pan minister Maciej Grabow-
ski, podsekretarz stanu.

Czy chce pan zabraæ g³os w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Jest wiele pytañ, wiêc zapraszam tutaj pana

ministra.
Pani senator Jadwiga Rotnicka jako pierwsza,

pan senator Bronis³aw Korfanty jako drugi – po
dwóch pytaj¹cych.

Proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Tak jak ju¿ wspomnia³am, zwracam siê do pa-

na ministra. Moje pytanie wi¹¿e siê z pktem 68a
w art. 21 w ust. 1 o brzmieniu: „wartoœæ nieod-
p³atnych œwiadczeñ, o których mowa w art. 20
ust. 1, otrzymanych od œwiadczeniodawcy
w zwi¹zku z jego promocj¹ lub reklam¹ – i tu jest
myœlnik, rozumiem, ¿e jest zwolniona – jeœli je-
dnorazowa wartoœæ tych œwiadczeñ nie przekra-
cza kwoty 200 z³; zwolnienie nie ma zastosowa-
nia, je¿eli œwiadczenie jest dokonywane na rzecz
pracownika œwiadczeniodawcy lub osoby pozo-
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staj¹cej ze œwiadczeniodawc¹ w stosunku cywil-
noprawnym”. Moje pytanie dotyczy³o w³aœnie te-
go, czy œwiadczeniodawc¹ mo¿e byæ samorz¹d
i jak mo¿e byæ rozwi¹zany problem w tej materii.
Bo nie bêdzie to œwiadczenie w formie pieniê¿nej,
tylko materialnej, w formie jakiegoœ przedmiotu,
który ma jak¹œ wartoœæ. I je¿eli ta wartoœæ prze-
kroczy zapisan¹ kwotê 200 z³, to wówczas trzeba
bêdzie, no nie wiem, chyba wystawiæ PIT-11 dla
tej osoby, która tê wartoœæ dosta³a. Jest to oczywi-
œcie dodatkowa praca i coœ niespotykanego. Czy
mo¿na jakoœ rozwi¹zaæ ten problem, bior¹c pod
uwagê samorz¹d? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie, Panie Senatorze.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, nawi¹zujê do tego, co by³o za-

warte w poprzednich wypowiedziach na pytania
senatorów, a dotyczy³o w³aœnie w ogóle sensu
wprowadzenia tej nowelizacji. Jak czytam w opi-
nii do ustawy, siedmiu sêdziów NSA w dniu 23
marca podjê³o uchwa³ê, ¿e tak zwana sprzeda¿
premiowa nie stanowi dostawy towarów. Przyto-
czê tutaj tylko jedno zdanie: przekazanie przez po-
datnika bez wynagrodzenia towarów nale¿¹cych
do jego przedsiêbiorstwa na cele zwi¹zane z tym
przedsiêbiorstwem nie stanowi dostawy towarów,
nawet je¿eli podatnikowi przys³ugiwa³o prawo do
obni¿enia podatku nale¿nego o kwotê podatku
naliczonego w zwi¹zku z nabyciem towarów.
W zwi¹zku z tym moje pytanie jest takie: jakich
czynnoœci opodatkowanych podatkiem VAT doty-
czy uchwalona ustawa?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê odpowiedzieæ na dwa pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Ju¿, dobrze, Pani Marsza³ek.
Wysoki Senacie! Jeœli chodzi o pytanie pani se-

nator Rotnickiej, to myœlê, ¿e tak nie do koñca jest
to zwi¹zane z omawianym w tej chwili projektem,
raczej z tym, który by³ omawiany w punkcie dwu-
nastym, poprzednim. Pytanie jest oczywiœcie za-

sadne, ale sytuacja jest taka, ¿e ten zmieniany
przepis dotyczy³ przedsiêbiorstw, poniewa¿ odno-
si³ siê do wydatków na promocjê lub reklamê. I ro-
zumiem, ¿e intencj¹ projektodawcy by³o po pro-
stu to, ¿eby te wydatki rzeczowe podnieœæ ze
100 z³ na 200 z³. Oczywiœcie mo¿na ponosiæ wy¿-
sze wydatki na te cele, jednak wówczas nie podle-
ga³oby to zwolnieniu od podatku.

Jeœli chodzi o jednostki samorz¹du terytorial-
nego, to one oczywiœcie nie podlegaj¹ tej regulacji,
s¹ inne przepisy. Jest na przyk³ad przepis, który
mówi o tym, ¿e stypendia, które mog¹ równie¿
fundowaæ jednostki samorz¹du terytorialnego, s¹
zwolnione z podatku. Tutaj jednak mówimy
o œwiadczeniach rzeczowych, wiêc ta regulacja nie
dotyczy samorz¹dów. Co do przyk³adu, który pani
senator zechcia³a podaæ, dotycz¹cego miasta Po-
znania – ten przepis tego nie reguluje, i to nieza-
le¿nie od tego, czy chcielibyœmy zwiêkszyæ tê kwo-
tê ze 100 z³ do 200 z³ czy do 300 z³. To jest jakby in-
ny zakres regulacji.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy ja mogê jeszcze
o coœ zapytaæ? Gdzie by pan w takim razie widzia³
ten samorz¹d, gdzie mo¿na go umieœciæ? To taka
sprawa.)

Ja w tej chwili, szczerze mówi¹c… No, my tu
mówimy o innych regulacjach, dotycz¹cych dzia-
³alnoœci promocyjno-reklamowej, a one s¹
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Zadania
czy kompetencje samorz¹dów nie zawieraj¹ dzia-
³alnoœci gospodarczej. B¹dŸmy wiêc konsekwen-
tni – wydatki na promocjê i reklamy, zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, nie mog¹ byæ pono-
szone przez samorz¹d. Czyli to w innym miejscu
musia³oby byæ uregulowane. Ja w tej chwili nie je-
stem w stanie powiedzieæ, w którym.

Teraz pytanie pana senatora Korfantego.
Rzeczywiœcie, jest taki wyrok Naczelnego S¹du
Administracyjnego, wydany w sk³adzie sied-
miu sêdziów, wyrok, który oczywiœcie znamy,
dotycz¹cy w³aœnie tej sprzeda¿y premiowej.
NSA stwierdzi³, ¿e taka sprzeda¿ nie podlega
opodatkowaniu VAT. Tak wiêc rzeczywiœcie
mo¿na by wysnuæ wniosek, ¿e ta regulacja jest
niepotrzebna, poniewa¿ ten podatek wówczas
w ogóle siê nie pojawia. Nie mo¿na powiêkszaæ
kosztów uzyskania przychodu, bo po prostu te-
go podatku nie ma na tym premiowym towarze,
tak mówi¹c kolokwialnie. Jednak chcia³bym
zwróciæ uwagê na dwie sprawy. Po pierwsze,
kwestionujemy to rozstrzygniêcie. Jest na pew-
no spór interpretacyjny miêdzy NSA a mini-
strem finansów dotycz¹cy tego konkretnego
orzeczenia. Nie ma równie¿ utrwalonej jakieœ
linii orzeczniczej, która by wskaza³a jednoli-
toœæ tego, pokaza³a, ¿e to orzeczenie jest po-
wszechnie akceptowane. Nie ma te¿ na przy-
k³ad rozstrzygniêcia pe³nej izby…

(Senator Bronis³aw Korfanty: Nie ma rozstrzyg-
niêcia, a wy wprowadzacie, tak?)
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I to jest drugi element. W projekcie ustawy, któ-
ra ju¿ podlega konsultacjom miêdzyresortowym,
a zosta³a przes³ana 2 lipca 2009 r., chcemy ten
przepis doprecyzowaæ, ¿eby by³ zgodny z dyrekty-
w¹ i ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci interpretacyjnych,
na które wskaza³ Naczelny S¹d Administracyjny.
Konkluduj¹c – wydaje siê, ¿e w tym stanie rzeczy
i przy tym projekcie, o którym powiedzia³em, ta
nowelizacja mia³aby sens, bo byœmy uznali, ¿e
VAT jednak powinien tam byæ, ¿e ten podatek po-
winien byæ naliczony. A wiêc powstaje problem,
czy uznaæ ten naliczony VAT, którego nie mo¿na
odliczyæ, za koszty uzyskania przychodu, czy te¿
nie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski i pan senator Dajczak.
Proszê.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Znowelizowana ustawa do-

daje kolejn¹ kategoriê do katalogu wyj¹tków od
ogólnej zasady, gdy¿ podatek VAT nie stanowi
kosztów uzyskania przychodów. To znaczy, co
do zasady przys³uguje prawo do jego obni¿enia
o podatek naliczony od towarów i us³ug wyko-
rzystanych do czynnoœci opodatkowanych.
Mam pytanie: czy w najbli¿szym czasie rz¹d za-
mierza poszerzyæ katalog wyj¹tków na przy-
k³ad o towary z wyprzeda¿y, o towary wybrako-
wane, skoro wartoœæ towarów sprzedawanych
w tej formie jest inna, to znaczy znacznie obni-
¿ona?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja bym chcia³ wróciæ do tego

pytania, które skierowa³em do senatora sprawo-
zdawcy, o genezê, o Ÿród³o powstania tej ustawy.
Rozumiem, ¿e chodzi o komisjê „Przyjazne Pañ-
stwo”, ale czy pan minister zna bli¿ej tê sprawê,
wie, gdzie ta ustawa siê zrodzi³a, kto i dlaczego j¹
zaproponowa³?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, co do tego ostatniego pytania:

nie znam odpowiedzi. Rozumiem, ¿e to komisja
„Przyjazne Pañstwo” podjê³a uchwa³ê, ¿eby proce-
dowaæ nad tym projektem, ale kto go zg³osi³ – a ro-
zumiem, ¿e do tego zmierza³o to pytanie – nie
wiem. Tak ¿e trudno mi tutaj coœ powiedzieæ.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Dobkow-
skiego o to, czy rz¹d pracuje nad poszerzeniem
katalogu kosztów uzyskania przychodu na przy-
k³ad o problemy zwi¹zane z towarami wybrako-
wanymi, itd., to odpowiadam, ¿e w tej chwili ta-
kich prac nie prowadzimy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
PanowiesenatorowieJurcewicz iWojciechowski.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam pytanie dotycz¹ce rynku

wewnêtrznego, ochrony konsumenta. Ta ustawa
w jakiœ sposób musi odpowiadaæ pewnej jakoœci,
na przyk³ad harmonizacji minimalnej, prawda?
Mam pytanie: czy po powziêciu decyzji dotycz¹cej
pewnego dodatku do mo¿liwoœci sprzeda¿y produ-
ktu jest zachowana pe³na ochrona konsumenta?
Czy to by³o analizowane? To jest pierwsze pytanie.

Drugie. Niew¹tpliwie mam szczêœcie zadawaæ py-
tanie po moim poprzedniku, senatorze Dajczaku
i chcê powiedzieæ, ¿e ja jednak widzê dobre strony.
Pytanie jest takie.Czykonsumentnatymskorzysta?

Trzecia sprawa. Poruszaliœmy siê w ramach
kwoty 10 milionów. W bud¿ecie pañstwa nie jest
to osza³amiaj¹ca kwota, je¿eli ma na tym skorzy-
staæ konsument. Sk¹d siê wzi¹³ ten szacunek?
Poproszê tak jednym zdaniem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Od razu? Dobrze.
Jeœli chodzi o ochronê konsumenta, myœmy

rzeczywiœcie zwrócili siê do pani prezes Urzêdu
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Ochrony Konkurencji i Konsumentów o opiniê co
do tego projektu. Ja bym to skonkludowa³ w ten
sposób. Pani prezes uwa¿a, i ja podzielam tê opi-
niê, ¿e konsument w zasadzie mo¿e tylko zyskaæ
na takiej sprzeda¿y premiowej, bo coœ dostaje nie-
jako ekstra, obok tego towaru, który zakupi³. Wy-
daje siê, ¿e po stronie konsumenta mo¿e to rodziæ
tylko korzyœci. Pani prezes pisze równie¿ o tym, ¿e
w sprawach dotycz¹cych sprzeda¿y premiowej
nie ma sygna³ów, aby pojawia³y siê jakieœ proble-
my zwi¹zane z ochron¹ konsumenta, aby pojawi-
³a siê jakaœ sytuacja, która by wskazywa³a na to,
¿e dzieje siê coœ z³ego.

Jeœli chodzi o szacunki, to myœmy to próbowali
szacowaæ na podstawie kosztów operacyjnych
i udzia³u tych kosztów, jeœli chodzi o tê sprzeda¿,
w kosztach uzyskania przychodów, i to by³o 1,3%.
Jeœli chodzi o udzia³ nale¿nego podatku od towa-
rów nieodp³atnie przekazanych, to by³o to na po-
ziomie 1‰. St¹d wysz³y te wielkoœci, st¹d te
9,8 miliona z³ mniejszych wp³ywów z podatku do-
chodowego.

Jednoczeœnie chcia³bym powiedzieæ, ¿e moim
zdaniem jest to raczej maksymalny negatywny
efekt bud¿etowy, z tego powodu, ¿e nie przewidu-
jemy tego, ¿e czêœæ przedsiêbiorstw mo¿e mieæ na
przyk³ad stratê i zwiêkszenie tych kosztów nie
spowoduje ¿adnego efektu bud¿etowego. To te¿
trzeba mieæ na wzglêdzie. Poza tym mo¿e pojawiæ
siê efekt poœredni w tym sensie, ¿e mo¿e to wp³y-
n¹æ poœrednio na przyk³ad na rozwój handlu, czyli
zwiêkszenie obrotu. Niezale¿nie od tego wydaje
siê, ¿e pierwszy argument jest wa¿niejszy. Tak
wiêc ja uwa¿am, ¿e te nieca³e 10 milionów to jest
wielkoœæ raczej maksymalna ni¿ minimalna.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz poproszê w kolejnoœci senatora Wojcie-

chowskiego, potem senatora Paszkowskiego.

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

Z tego, co rozumiem, ten wyrok po prostu siê nie
przyj¹³, podobnie jak przed wojn¹ kodeks karny
w Gródku. Tak? Takie odnios³em wra¿enie na
podstawie tego, co pan wyjaœnia³. To jedna spra-
wa.

Druga sprawa. Ja czegoœ nie rozumiem.
Obecnie, zgodnie z tym wyrokiem, nie ma granicy
w sprzeda¿y. My obni¿amy granicê do 200 z³ i kon-
sument zyskuje. W jaki sposób zosta³o wyliczone,
¿e obni¿enie tego progu powoduje zysk dla konsu-
menta, a stratê dla bud¿etu pañstwa? Ja nie bar-
dzo jestem w stanie to zrozumieæ.

Mam jeszcze dosyæ ogólne pytanie. Czy w przy-
padku tej ustawy chodzi, nie wiem, o statystykê
w pracach komisji „Przyjazne Pañstwo”, czy coœ
innego, skoro ona jest niepotrzebna? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator… Dobrze, mo¿e teraz tyle.
To proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Jeœli chodzi

o ostatnie pytanie, to mo¿e pani marsza³ek po-
zwoli mi uchyliæ siê od odpowiedzi.

Odniosê siê do poprzednich pytañ. Sytuacja
jest taka, ¿e ani w tej chwili, ani po ewentualnej
nowelizacji tej ustawy nie ma limitu, jeœli chodzi
o wartoœæ sprzeda¿y premiowej. Inaczej mówi¹c,
je¿eli sprzedawany jest samochód, to ta wartoœæ
mo¿e byæ rzêdu 1 tysi¹ca, 2 tysiêcy czy nawet 3 ty-
siêcy z³, gdy dotyczy to, nie wiem, kó³, opon czy
czegoœ takiego. I tak jest w rzeczywistoœci. Je¿eli
jest to butelka szamponu, to mo¿e to byæ myde³ko
czy coœ innego o wartoœci na przyk³ad z³otówki.
Ustawodawca nie chce okreœlaæ wartoœci sprze-
da¿y premiowej i chyba s³usznie, je¿eli ona ma
rzeczywiœcie dzia³aæ na rynku. Tak ¿e ten projekt
nie zak³ada ani obni¿ania, ani wprowadzania ja-
kiegokolwiek progu dotycz¹cego sprzeda¿y pre-
miowej.

A strata dla bud¿etu wynika z tego, ¿e obecnie
handlowiec czy przedsiêbiorca, który oferuje
sprzeda¿ premiow¹, mo¿e zaliczyæ do kosztów
uzyskania przychodu wartoœæ towaru, który do-
daje do towaru sprzedawanego, ale bez VAT. Tak?
Nowelizacja mówi o tym, ¿e bêdzie on móg³ do ko-
sztów uzyskania przychodu zaliczyæ równie¿ po-
datek od towarów i us³ug, który jest naliczony do
sprzeda¿y premiowej, poniewa¿ nie mo¿e go rozli-
czyæ. Ten towar jest dodawany, on nie jest sprze-
dawany i w zwi¹zku z tym nie podlega rozliczeniu
VAT. To jest jedyna sprawa, powiedzia³bym, meri-
tum tej ustawy. W zwi¹zku z tym, ¿e przy premii
nie mo¿e on rozliczyæ VAT, umo¿liwia siê wpusz-
czenie, jak to przedsiêbiorcy zwykle mówi¹, tego
podatku w koszty. My dajemy mu to prawo, a z te-
go wynikaj¹ negatywne skutki bud¿etowe w po-
staci mniejszych zak³adanych dochodów z podat-
ku dochodowego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Paszkowski doczeka³ siê swojej ko-

lejnoœci.
Proszê.
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Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, ja tak pana s³ucham i z tego,

co rozumiem, to jest projekt komisji „Przyjazne
Pañstwo”, ale rz¹d ten projekt aprobuje, czy na-
wet wiêcej, popiera. Ja chcia³bym siê dowiedzieæ,
jakich efektów rz¹d siê spodziewa po tym projek-
cie. Jaki cel, taki dalekosiê¿ny, przyœwieca temu
projektowi? Czy tu chodzi o polepszenie doli kon-
sumentów, przedsiêbiorców, mo¿e rozruszanie
handlu zwi¹zanego ze sprzeda¿¹ premiow¹, czy
jest jeszcze jakiœ inny cel?

Mam te¿ dodatkowe pytanie. Czy pan siê nie
obawia tego, ¿e przy okazji tak zwanego handlu
premiowego pojawi siê sporo nadu¿yæ? Myœlê
o takim na przyk³ad wykalkulowaniu sprzeda¿y,
¿eby wartoœæ podatkowa ca³ej sprzeda¿y premio-
wej zamknê³a siê w tym koszcie. Ja sobie wyobra-
¿am, ¿e mo¿na dodawaæ jakiœ przedmiot, z tego,
co rozumiem, sprzedawca bêdzie go sobie oczywi-
œcie wycenia³ w ramach pewnej racjonalnoœci, ale
mo¿na sobie ustawiæ to, co siê bêdzie dodawa³o,
jako rzecz wycenion¹ wysoko, i póŸniej tak to
skalkulowaæ z innymi przedmiotami, ¿eby czyn-
noœæ sprzeda¿y premiowej by³a czynnoœci¹ nieo-
podatkowan¹. Czy pañstwo nie podzielacie takiej
obawy? Czy to nie przewa¿y³oby nad korzyœciami,
które przyniesie to rozwi¹zanie?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Bisztyga, potem bêdzie druga seria
i wrócimy do pana senatora.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy ten

przys³owiowy bonus podlega reklamacji? Czy nie
ma obawy o to, ¿e jego jakoœæ bêdzie gorsza od ja-
koœci towarów, które mo¿na kupiæ w drodze nor-
malnej transakcji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:

Dziêkujê.
Myœlê, ¿e tutaj trzeba te¿ nieco szerzej spojrzeæ

na sam¹ tê wartoœæ… przepraszam, nie wartoœæ,

tylko sam¹ tê sprzeda¿ premiow¹. Ona jednak
jest równie¿ regulowana zasadami ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji. No i trzeba po-
wiedzieæ, co to jest premia. Bo rozumiem, ¿e miê-
dzy innymi pytanie pana senatora Paszkowskiego
dotyczy³o tego, ¿e wartoœæ tej premii mo¿na roz-
ci¹gaæ stosunkowo dowolnie. Ale te premie, tak
jak mówi ustawa, maj¹ byæ o niewielkiej wartoœci,
wiêc zwracaliœmy siê do UOKiK, co to znaczy tak
naprawdê na gruncie tej ustawy. Nie ma w tej
chwili jasnego stanowiska, to znaczy, nie ma cze-
goœ takiego, ¿e jest powiedziane, ¿e to ma byæ, tak
jak powiedzia³em, o wartoœci 1 z³, 1 tysi¹ca z³ czy
5 tysiêcy z³, poniewa¿ to musi byæ relatywne, czyli
miêdzy innymi jedn¹ z cech tej niewielkiej warto-
œci, tak jak mówi ustawa, ma byæ relacja do towa-
ru podstawowego. Oczywiœcie mo¿na sobie wyob-
raziæ, ¿e pewna dowolnoœæ w wycenie tej premii
pozostaje po stronie przedsiêbiorcy, jednak usta-
wodawca mówi o niewielkiej wartoœci. A wiêc nie
jest tak, ¿e przedsiêbiorca jest zupe³nie… nie mo-
¿e on stosowaæ dowolnie tego przepisu. To musi
jednak stanowiæ niewielk¹ wartoœæ, w szczególno-
œci w stosunku do tego pierwotnego towaru. Tak
wiêc ja nie s¹dzê, ¿eby tu by³o jakieœ niebezpie-
czeñstwo, w szczególnoœci w stosunku do tego, co
siê dzieje obecnie.

(G³os z sali: A naliczanie…)
W zale¿noœci od towaru wy¿sze koszty uzyska-

nia przychodu to mo¿e byæ 22% albo 7%.
Je¿eli przedsiêbiorcy decyduj¹ siê na doda-

wanie tych premii, to raczej dzia³aj¹ ze wzglêdu
na jakieœ swoje cele gospodarcze, ni¿… Inaczej
mówi¹c, ta zachêta podatkowa zwi¹zana z VAT
nie jest zasadniczym elementem. Ja myœlê, ¿e
celem tego projektu jest przede wszystkim
uznanie, ¿e jest sytuacja, która wymaga pew-
nego rozstrzygniêcia, bo ona jest niejasna dla-
tego, ¿e przedsiêbiorca, mo¿na powiedzieæ, jest
traktowany jak ostateczny konsument. No bo
je¿eli on nie mo¿e rozliczyæ VAT, to de facto p³a-
ci VAT za tê premiê, za ten towar premiowy, co
jest sprzeczne z ide¹ samego podatku od towa-
rów i us³ug, który ma byæ podatkiem nalicza-
nym za poszczególne etapy produkcji. Tak wiêc
¿eby nie by³o takiej sytuacji, ¿e ten podatek ob-
ci¹¿a przedsiêbiorcê… Rozumiem, ¿e intencja
by³a taka – poniewa¿ tak naprawdê ten koszt
powinien ponosiæ konsument – ¿eby daæ przed-
siêbiorcy mo¿liwoœæ, aby on to rozliczy³ w kosz-
tach. Zatem tu jest pewna logika, ja tê logikê
dostrzegam i uwa¿am, ¿e nie powinno byæ tak,
¿e przedsiêbiorca, który podejmuje jakieœ dzia-
³ania gospodarcze, jest traktowany jak koñco-
wy konsument w przypadku podatku naliczo-
nego na towar premiowy. Ja myœlê, ¿e to by³
chyba cel, który przyœwieca³ inicjatorom tego
projektu. I rzeczywiœcie pan senator ma racjê,
¿e stanowisko rz¹du w sprawie tego projektu
jest pozytywne.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pan senator Wojciechowski, po-
tem senator Jurcewicz…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: A reklamacje?)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
A tak, reklamacje, przepraszam, rzeczywiœcie

pan senator Bisztyga jeszcze pyta³ o reklamacje.
Ten towar jest traktowany tak samo jak towar g³ó-
wny, czyli przepisy o ochronie konsumenta stosu-
je siê tak samo jak w przypadku towaru g³ównego,
tutaj nie ma ró¿nicy. A jednoczeœnie pani z UOKiK
stwierdza, ¿e nie ma sygna³ów o tym, ¿eby
w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ premiow¹ by³y jakieœ pro-
blemy, które sygnalizuj¹ konsumenci. Takich
sygna³ów UOKiK nie ma.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Jaki jest obecnie status tego wyroku s¹du
administracyjnego, jak on jest stosowany? Czy on
bêdzie stosowany, czy w zwi¹zku z odwo³aniem,
które ma byæ – na razie jest nieprawomocny – nie
jest stosowany?

I drugie pytanie. Czy w zwi¹zku z wyrokiem
NSA nie lepiej by by³o po prostu ten wyrok sksero-
waæ i rozes³aæ do urzêdów skarbowych do stoso-
wania, zamiast walczyæ z nim, a jednoczeœnie
wprowadzaæ identyczne prawo? To rozwi¹zanie,
o którym mówiê, wi¹za³oby siê z jednej strony
z poszanowaniem wyroku NSA, a z drugiej strony
na pewno z jak¹œ wiêksz¹ stabilizacj¹ prawa. Czy
pan minister móg³by do tego siê odnieœæ? Dziêku-
jê bardzo.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Jasne…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja proponujê, aby teraz pytanie zada³ pan se-

nator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, jest tu pewna obawa przed

niedobrymi praktykami. Czy jest jakiœ mecha-
nizm kontrolny pozwalaj¹cy od czasu do czasu
spojrzeæ na to, czy ta premia o niewielkiej warto-
œci jest zasadna? Bo mo¿emy sprzedaæ produkt za
100 tysiêcy z³ i do tego do³o¿yæ produkt o niewiel-
kiej wartoœci, ale wart kilka tysiêcy. Chodzi o to,
¿eby pañstwo nie traci³o przychodów. To pierwsze
pytanie.

Drugie. Czy mo¿na postawiæ tezê, ¿e jednak to
jest prokonsumenckie i wychodzi te¿ naprzeciw
przedsiêbiorcom? Bo produkt, który nie schodzi,
mo¿e byæ dodany do innego i nastêpuje zwiêksze-
nie sprzeda¿y.

I trzecie pytanie. Pan wspomnia³ o samo-
rz¹dach. Czy to jednak nie dotyczy w jakiœ sposób
samorz¹dów województw? Bo samorz¹d wojewó-
dztwa mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ promocyjn¹,
edukacyjn¹ i wydawnicz¹. To jest trzecie pytanie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Ja proponujê, poniewa¿ jeszcze jest zapisany

pan senator Banaœ… Czy ktoœ jeszcze bêdzie
chcia³ pytaæ pana ministra?

To proszê zadaæ pytanie i ono bêdzie ostatnie.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy nie-

wielka wartoœæ jest gdzieœ zdefiniowana w naszym
systemie prawnym, czy jest zdefiniowane to pojê-
cie niewielkiej wartoœci, do którego siê odnosz¹
zapisy tej ustawy.

I drugie pytanie. W zwi¹zku z tym, co pan mini-
ster, zreszt¹ s³usznie, mówi³, i¿ nie mo¿na kwoto-
wo tego okreœliæ, bo inaczej bêdzie w przypadku
towaru g³ównego o niskiej cenie, a inaczej w przy-
padku towarów kosztuj¹cych, jak samochody,
kilkaset tysiêcy z³otych, czy nie by³oby dobrze
okreœliæ próg procentowy, ¿e na przyk³ad ta pre-
mia, ten bonus ma wartoœæ nie wiêksz¹ ni¿ 5%
wartoœci produktu g³ównego? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To by³y trzy ostatnie pytania.
Proszê pana ministra o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Myœlê, ¿e rze-

czywiœcie tu siê poruszamy na gruncie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i pewnie
pani prezes UOKiK by by³a bardziej kompetentna
co do odpowiedzi na te pytania, w szczególnoœci
pana senatora Banasia i pana senatora Jurcewi-
cza. Ja mogê tak na to odpowiedzieæ. Pani prezes
przes³a³a nam informacjê, ¿e w 2003 r. ukaza³a
siê interpretacja przepisów tej ustawy w zakresie
definicji towarów o niewielkiej wartoœci. Widocz-
nie pojawia³y siê problemy zwi¹zane z interpreta-
cj¹ tego pojêcia. Wskazuje, ¿e nie jest to pojêcie,
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które ³atwo zdefiniowaæ, ¿e nawet nie zawsze tu
chodzi o niewielk¹ wartoœæ obiektywnie, ale te¿
nie zawsze o niewielk¹ wartoœæ w odniesieniu do
wartoœci sprzedawanego produktu. Inaczej mó-
wi¹c, mog¹ byæ te dwie sytuacje. Z jednej strony
mo¿e to byæ w odniesieniu do wartoœci sprzeda-
wanego produktu, co ja wczeœniej sygnalizowa-
³em, a z drugiej strony mo¿e byæ to niewielka war-
toœæ obiektywnie, powiedzmy, do jakiejœ kwoty.

Ale myœlê, ¿e powinniœmy powiedzieæ o czymœ
innym. O tym, sk¹d siê wziê³y przepisy dotycz¹ce
tej niewielkiej wartoœci, bo to postawi problem
w trochê innym œwietle. Te przepisy wziê³y siê g³ó-
wnie ze wzglêdu na obawê nieuczciwej konkuren-
cji miêdzy silnymi podmiotami gospodarczymi
a s³abszymi podmiotami gospodarczymi, nie po-
miêdzy konsumentami a producentami czy dys-
trybutorami. Tak wiêc ustawodawcy chodzi³o
o to, ¿eby silny podmiot gospodarczy nie wykorzy-
stywa³ swojej sytuacji. Na przyk³ad, nie wiem, ¿e-
by w jakimœ okresie w sposób nieuprawniony nie
zwalcza³ swego konkurenta poprzez takie premio-
we zakupy, które by by³y nieograniczone. Tak
wiêc ustawodawca okreœli³, ¿e ta premia nie mo¿e
byæ wiêksza ni¿ o niewielkiej wartoœci.

Ale, id¹c dalej tym tropem – i to jest odpowiedŸ
na pytanie pana senatora Jurcewicza – o tym, czy
mamy do czynienia z nieuczciw¹ konkurencj¹,
czy nie, raczej decyduj¹ konkurenci tego podmio-
tu, który stosuje sprzeda¿ premiow¹. Zgodnie
z ustaw¹ o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
oni oczywiœcie mog¹ dochodziæ swych praw, sk³a-
daj¹c protesty itd. A wiêc mog¹ce siê pojawiæ spo-
ry miêdzy podmiotami mog¹ wynikaæ z tego, ¿e
podmiot, który czuje siê w jakiœ sposób zagro¿ony
przez tego silniejszego, mo¿e wskazywaæ, ¿e
wymóg niewielkiej wartoœci towaru nie zosta³ do-
chowana. Ustawodawca, na gruncie ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przewidu-
je oczywiœcie mo¿liwoœæ ochrony s³abszego pod-
miotu. To ten podmiot mo¿e wskazywaæ, ¿e ta ce-
cha premii zosta³a niedochowana.

To chyba… Aha, jeszcze wyrok NSA i sugestie
pana senatora, co z tym wyrokiem zrobiæ. Myœlê,
¿e mamy tak¹ sytuacjê, zreszt¹ nie jest ona wyj¹t-
kowa, ¿e w tym konkretnym przypadku s¹d admi-
nistracyjny ma inne zdanie ni¿, powiedzmy, jest
w interpretacji. To nie jest, tak jak powiedzia³em,
jakaœ utrwalona linia orzecznicza, ¿e my mamy
inne zdanie ni¿ sêdziowie. Przypominam sobie
wyrok pe³nego sk³adu izby z grudnia ubieg³ego ro-
ku. Mniej wiêcej po dziesiêciu miesi¹cach ca³a iz-
ba, czyli prawie trzydziestu sêdziów, wyda³a wy-
rok ró¿ni¹cy siê od wyroku sk³adu siedmioosobo-
wego dok³adnie o sto osiemdziesi¹t stopni, uwa-
¿aj¹c, ¿e s¹d NSA w sk³adzie siedmiu sêdziów po
prostu wyda³ z³y wyrok, z³¹ interpretacjê. I tu nie
chodzi o to, ¿eby wykazywaæ, ¿e ktoœ siê myli czy

nie, tylko raczej chodzi o to, ¿eby mieæ pewnoœæ
stosowania prawa. W tym wypadku – poniewa¿ je-
steœmy przekonani, ¿e akurat w tym stanie fakty-
cznym, który ocenia³ s¹d, bym powiedzia³, on siê
pomyli³, a w ka¿dym razie nie dochowa³ nale¿ytej
interpretacji – wyrok jest prawomocny i my go
oczywiœcie uznajemy, ale nie uwa¿amy, ¿e to roz-
strzygniêcie ju¿ jest, bym powiedzia³, ostateczne
i w³aœciwie interpretuje stan prawny. Dziêkujê.

(Senator Grzegorz Banaœ: A jeszcze, Panie Mi-
nistrze, ta zamiana niewielkiej wartoœci na pro-
centow¹.)

Ja myœlê, ¿e ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji jest stosunkowo dobra i siê spraw-
dzi³a. S¹dzê, ¿e wprowadzanie do niej przepisu
procentowego chybaby jednak naruszy³o zasadê
wolnoœci gospodarczej. Jest interpretacja, o któ-
rej mówi³em, bodaj¿e z 2003 czy 2004 r., któr¹ wy-
da³ UOKiK, i chyba jest ona wystarczaj¹ca. Wyda-
je siê, ¿e zbytnia regulacja by³aby niewskazana.
W ka¿dym razie na pewno to nie le¿y w zakresie
ustaw podatkowych, tylko ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Jak dot¹d zapisa³ siê pan senator Wies³aw Do-

bkowski.
Czy ktoœ jeszcze planuje wyst¹piæ w dyskusji

nad punktem trzynastym, jak siê nie mylê? Dob-
rze mówiê? Tak, punkt trzynasty. To na razie tyle.

Zapraszam.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Lubiê trzynastkê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie! Rozpatrywana przez Wysok¹ Izbê ustawa
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku o dochodowym
od osób prawnych jest wynikiem prac komisji
nadzwyczajnej „Przyjazne Pañstwo”. Wed³ug za-
mierzeñ ma ona na celu umo¿liwienie uznania za
koszty uzyskania przychodów nale¿nego podatku
od towarów i us³ug, podatku VAT, od towarów
przekazanych nieodp³atnie w ramach tak zwanej
sprzeda¿y premiowej, czyli z gratisem.

Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cego stanu praw-
nego kosztem uzyskania przychodów jest miêdzy
innymi nale¿ny podatek od towarów i us³ug
w przypadku przekazania lub zu¿ycia przez po-
datnika towarów oraz œwiadczenia us³ug na po-
trzeby reprezentacji, obliczony zgodnie z odrêbny-
mi przepisami. Nowelizacja ustawy poszerza ka-
talog wyj¹tków od zasady, ¿e VAT nie jest zalicza-
ny do kosztów uzyskania przychodów, o now¹ ka-
tegoriê, tak zwan¹ sprzeda¿ premiow¹, czyli z gra-
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tisem, rozumian¹ jako przyznawanie klientom
nagród rzeczowych w zamian za zakup okreœlone-
go produktu. Tak rozumiana sprzeda¿ premiowa
oceniana jest jako przekazanie towarów na po-
trzeby reklamy. W ten sposób ma byæ premiowa-
na pewna forma sprzeda¿y. Reklamowana ma byæ
nie marka firmy, ale konkretny towar.

Mo¿na siê zastanawiaæ, czy nale¿y to czyniæ,
ale problem polega w³aœnie na tym, ¿e zgodnie
z uchwa³¹ siedmiu sêdziów Naczelnego S¹du Ad-
ministracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. uznaje
siê, ¿e tak zwana sprzeda¿ premiowa nie stanowi
dostawy towarów. Oznacza to, ¿e nieodp³atne
przekazanie towarów na cele zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ podatnika nie podlega opodatkowaniu po-
datkiem VAT. Na dzieñ dzisiejszy taki jest w³aœnie
stan prawny.

Nowelizacja umo¿liwia uznanie podatku za
koszt uzyskania przychodu, a wed³ug NSA podat-
ku od takiej sprzeda¿y w ogóle nie nale¿y naliczaæ.
Nowelizacja mo¿e jedynie wprowadziæ podatni-
ków w b³¹d co do w³aœciwej wyk³adni przepisów
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i us³ug. Dlatego uwa¿am, ¿e nie powinniœ-
my bez przemyœlenia brn¹æ w tym kierunku, któ-
ry w tej sprawie wyznaczy³a komisja nadzwyczaj-
na „Przyjazne Pañstwo”, i Senat jako izba refleksji
powinien przeanalizowaæ te argumenty. Chodzi
o to, ¿eby konsument rzeczywiœcie skorzysta³ na
tej nowelizacji, a negatywne skutki nie przewy¿-
szy³y pozytywnych. Nale¿y siê nad tym zastano-
wiæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Ja wiem, ¿e to oczywiœcie by³o przejêzyczenie,

gdy pan powiedzia³ do mnie „szanowny panie”,
no tak siê zdarza, ka¿dy z nas tutaj ma taki mo-
ment.

Mo¿e jedno s³owo, ¿eby troszkê rozluŸniæ at-
mosferê. Przypominam sobie, ¿e kiedy pracowa-
³am w radiu, by³a taka pani, która pisa³a godziny
i bez wzglêdu na to, która godzina by³a na zega-
rze, jak u niej by³a 7.05, to mimo ¿e by³a 7.07,
ona czyta³a, ¿e jest 7.05 i upiera³a siê, ¿e jest
7.05. Ale to s¹ oczywiœcie zwyk³e ludzkie omy³ki
i przejêzyczenia.

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

braæ g³os w dyskusji? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Nie by³o ¿adnych wniosków o charakterze le-

gislacyjnym, wiêc informujê pañstwa senatorów,
¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i us³ug.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 788,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 788A.

To jest punkt czternasty i po raz kolejny dzisiaj
bêdzie tutaj z ramienia rz¹du pan minister Gra-
bowski.

Proszê pana senatora Grzegorza Banasia
o przedstawienie sprawozdania Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych.

Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek.
O godzinie 11.42 rozpoczynam swoje sprawo-

zdanie. (Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Czas rze-

czywisty, nie ten na kartce.)
To jest czas rzeczywisty, o ile rzeczywista jest ta

plansza, bo byæ mo¿e nie ma komunikacji ze œwia-
tem zewnêtrznym, my tutaj obradujemy w jakimœ
getcie i trudno powiedzieæ, co jest na zewn¹trz.

A teraz ju¿ z nale¿yt¹ powag¹ przedstawiam
sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od
towarów i us³ug.

Celem tej ustawy, Szanowne Panie i Szanowni
Panowie Senatorowie, jest uproszczenie obowi¹z-
ku okreœlonego w art. 96 ust. 12 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug
w zakresie aktualizacji danych identyfikacyjnych
podatników. Obowi¹zek aktualizacji danych za-
wartych w zg³oszeniu rejestracyjnym nie bêdzie
dotyczy³ przypadków, gdy nastêpuje zmiana da-
nych objêta obowi¹zkiem aktualizacji na podsta-
wie ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. o zasa-
dach ewidencji i identyfikacji podatników, chyba
¿e zg³aszana zmiana powoduje zmianê w³aœciwo-
œci organu podatkowego.

Komisja wnosi o uchwalenie przywo³anej usta-
wy bez poprawek.

Dziêkujê uprzejmie, Pani Marsza³ek. Dziêkujê
pañstwu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê panu senatorowi za zwiêz³e sprawo-

zdanie.
Czy pañstwo maj¹ pytania w tej kwestii? Nie

ma pytañ.
Dziêkujê uprzejmie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹. Jak ju¿ powiedzia³am, pan Maciej
Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie
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Finansów, jest nadal z nami. Czy zechce zabraæ
g³os? Nie, rezygnuje.

Czy pañstwo maj¹ pytania do pana ministra?
Czy bêd¹ jeszcze pytania? Bo jeœli jest tylko jedno,
to w tej sytuacji nie bêdziemy prosiæ pana mini-
stra. Czy bêd¹ jeszcze pytania? Mo¿e siê panowie,
bo sami panowie s¹ na sali, zastanowi¹ jeszcze?

To proszê zostaæ, Panie Ministrze.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam bardzo krótkie pytanie. Panie Ministrze,

dlaczego zrezygnowano z czternastodniowego ter-
minu zg³aszania zmian do rejestracji, a wprowa-
dzono termin siedmiodniowy? Jaki by³ argu-
ment? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ. Chwila na zastanowienie…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Pani Marsza³ek, bêdzie jednakowy termin, jeœli

chodzi o zmiany w NIP i VAT. Tu chodzi³o o to, ¿eby
ten terminby³ jednakowy, st¹dwynika³a ta zmiana.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Piêkna, m¹dra
odpowiedŸ.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê uprzejmie. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Pañstwo wiedz¹, ¿e trzeba siê zapisaæ do g³osu

i ¿e przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. W tej chwili s¹
dwie osoby na liœcie… A, panowie senatorowie
Grzegorz Czelej i Stanis³aw Zaj¹c z³o¿yli przemó-
wienie w dyskusji do protoko³u*.

Czy ktoœ jeszcze siê namyœli³ i chce wyst¹piæ?
Nie widzê chêtnych.

Zamykam wiêc dyskusjê.
Informujê pañstwa senatorów, ¿e nie ma

wniosków o charakterze legislacyjnym i ¿e g³oso-
wanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa.

Druki: nr 787 i nr 787A.
Zbli¿a siê ju¿ czy jeszcze nie? Ju¿ wstaje, pan

senator Wies³aw Dobkowski, który dziœ jest spra-
wozdawc¹ Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych.

Senator Wies³aw Dobkowski:
PaniMarsza³ek!PanieMinistrze!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych sprawozdanie
z dnia 3 marca 2010 r. o uchwalonej przez Sejm
w dniu 19 lutego 2010 r. ustawie o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa.

Celem ustawy jest poprawa komunikacji miê-
dzy organem podatkowym prowadz¹cym postê-
powanie a jego stron¹, zapewnienie realizacji za-
sad: czynnego udzia³u strony w postêpowaniu,
prawdy obiektywnej, wytworzenia partnerskich
relacji miêdzy podatnikiem a administracj¹ skar-
bow¹.

Nowelizowana ustawa zmienia art. 227 §2 or-
dynacji podatkowej. Zgodnie z dotychczas obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami organ podatkowy pier-
wszej instancji, do którego wp³ynê³o odwo³anie,
przekazuje odwo³anie wraz z aktami sprawy orga-
nowi odwo³awczemu. Mówi o tym art. 227 §1 or-
dynacji podatkowej. Przekazuj¹c sprawê, organ
pierwszej instancji jest zobowi¹zany ustosunko-
waæ siê do zarzutów odwo³ania. O tym mówi
art. 227 §2 ordynacji podatkowej. Nowelizacja
art. 227 §2 ordynacji podatkowej polega na na³o-
¿eniu na organ pierwszej instancji obowi¹zku po-
informowania strony wnosz¹cej odwo³anie o spo-
sobie ustosunkowania siê do przedstawionych
zarzutów. Ustawa ma wejœæ w ¿ycie po up³ywie
trzydziestu dni od dnia og³oszenia.

Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa jest korzystna dla podatnika, bo obecnie
obowi¹zuj¹ce przepisy nie daj¹ podatnikowi gwa-
rancji, ¿e w toku postêpowania prowadzonego
przez organy podatkowe lub organy kontroli skar-
bowej bêdzie on otrzymywa³ aktualne informacje
na temat bie¿¹cej oceny prawnej sprawy. Prakty-
ka, poza wyj¹tkami, jest taka, ¿e organ czêsto od-
mawia stronie wnosz¹cej informacji o treœci usto-
sunkowania siê do zarzutów. W konsekwencji po-
datnik czêsto nie jest w stanie w pe³ni aktywnie
uczestniczyæ w postêpowaniu, przedstawiaæ
swoich racji i dowodów w trakcie badania sprawy
przed wydaniem decyzji. Nie dochodzi do wymia-
ny argumentów miêdzy stron¹ postêpowania
a organem je prowadz¹cym i ustalenia prawdy
o faktach dotycz¹cych konkretnej sprawy. Cierpi
na tym realizacja zasad czynnego udzia³u strony
w postêpowaniu i prawdy obiektywnej. Noweliza-
cja ustawy polegaj¹ca na zobowi¹zaniu organu
odwo³awczego do automatycznego – bez koniecz-
noœci sk³adania przez podatnika wniosku – prze-
kazywania podatnikowi informacji o sposobie
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ustosunkowania siê do zarzutów odwo³ania przez
organ pierwszej instancji zmienia tê niekorzystn¹
dla wnioskodawcy sytuacjê.

Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, Komisja Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych po rozpatrzeniu
ustawy na posiedzeniu w dniu 3 marca 2010 r.
wnosi, by Wysoki Senat raczy³ przyj¹æ projekt
ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
bez poprawek. Komisja przyjê³a powy¿sze stano-
wisko jednog³oœnie, szeœcioma g³osami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie ma py-

tañ.
Dziêkujê pañstwu senatorom.
W takiej sytuacji pragnê przypomnieæ, ¿e pro-

jekt ustawy zosta³ wniesiony przez komisjê sej-
mow¹. Pozostaje z nami pan minister Maciej Gra-
bowski.

Czy chce siê pan ustosunkowaæ do tego projek-
tu? Pan minister dziêkuje.

Pytanie do pana ministra ma Stanis³aw Biszty-
ga. Proszê zadaæ pytanie.

Czy ktoœ jeszcze?
To w tej sytuacji nie bêdziemy ju¿ tutaj prosiæ

pana ministra.
Proszê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze! Pani Marsza³ek! Najpierw

chcia³bym uspokoiæ mojego przyjaciela, Mariusza
Witczaka. Przez najbli¿sze siedem punktów, na-
wet osiem, jak mi wysz³o z obliczeñ, nie bêdê za-
dawa³ pytañ.

Panie Ministrze, jakie s¹ koszty wprowadzenia
tej ustawy i Ÿród³a ich pokrycia? Bo skoro Mini-
sterstwo Finansów – bardzo s³usznie zreszt¹ –
chce, ¿eby relacje miêdzy podatnikiem a urzêdem
by³y przyjazne, to te nowe zadania wymagaj¹ no-
wych etatów. Czy takie etaty siê przewiduje i jaki
bêdzie koszt wprowadzenia tej¿e zmiany? Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Nie, nie prze-

widujemy dodatkowych etatów do tego zajêcia.
Stan faktyczny jest taki, ¿e podatnicy bardzo czê-

sto wystêpuj¹ – na przyk³ad jeœli chodzi o organy
skarbowe – do izby skarbowej z wnioskiem o prze-
s³anie pisma zawieraj¹cego stanowisko urzêdu
skarbowego. Tak wiêc ta czynnoœæ de facto czêsto
jest wykonywana. W tej chwili urz¹d skarbowy
niejako z urzêdu bêdzie zawiadamia³ podatnika
o tym, w jaki sposób odniós³ siê do jego skargi czy
za¿alenia. Ewentualne dodatkowe koszty zwi¹za-
ne z przesy³kami pocztowymi oszacowaliœmy na
kilkaset tysiêcy z³otych, ale, tak jak mówiê, ¿a-
dnych dodatkowych etatów nie przewidujemy. Te
koszty tak naprawdê bêd¹ poniesione w ramach
bud¿etów poszczególnych jednostek urzêdów
skarbowych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê pañstwu.
Otwieram dyskusjê.
Zapisa³ siê do g³osu, a raczej z³o¿y³ swoje prze-

mówienie do protoko³u pan senator Stanis³aw
Zaj¹c*.

Czy ktoœ z pañstwa wyra¿a chêæ wyst¹pienia na
trybunie w tej kwestii? Nie ma chêtnych.

Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu szesnastego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Radzie Ministrów.

Druki nr 794 i 794A.
Dziêkujê panu ministrowi.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-

rytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana se-
natora Mariusza Witczaka, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator Mariusz Witczak:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Komisja popar³a ustawê bez poprawek i uzna³a

zmiany proponowane w ustawie o zmianie ustawy
o Radzie Ministrów za po¿yteczne. Pozwol¹ one
w bardziej elastyczny i racjonalny sposób organizo-
waæ pracê poszczególnych ministerstw. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za zwiêz³¹ wypowiedŸ.
Czy pañstwo senatorowie chc¹ zadaæ pytanie

sprawozdawcy? Nie ma chêtnych.
Bardzo dziêkujê.
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Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d
i pos³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny prezes Rady Ministrów. Jest z nami pan Piotr
Gryska, który jest wiceprezesem Rz¹dowego Cen-
trum Legislacji.

Czy przedstawiciel pana premiera chce zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wiæ stanowisko rz¹du?

(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji
Piotr Gryska: Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Je¿eli nie bêdzie pytañ, nie widzê takiej potrzeby.)

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana wiceprezesa?
Proszê bardzo, pan senator Tadeusz Gruszka.
Czy ktoœ jeszcze chcia³by zadaæ pytanie? Jeœli

nie, to nie bêdziemy prosiæ na mównicê pana
prezesa.

Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie zwi¹zane z jednym z punktów.

Chodzi o gabinety polityczne. Jaka jest liczebnoœæ
gabinetów politycznych w Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê udzieliæ odpowiedzi na to pytanie.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Piotr Gryska:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Ja, niestety,

nie znam dok³adnej liczby, jeœli chodzi o sk³ad ga-
binetów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ta
kwestia by³a w du¿ej mierze…

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.
Rozumiem. Proszê o odpowiedŸ na piœmie.)

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Nie ma wiêcej pytañ.
W takiej sytuacji otwieram dyskusjê.
Pan senator Stanis³aw Bisztyga z³o¿y³ przemó-

wienie do protoko³u*.
Wyst¹pi pan senator Tadeusz Gruszka.
Proszê. Przypominam: dziesiêæ minut.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Chcia³bym krótko tylko przypomnieæ kon-

tekst ustawy, nad któr¹ teraz debatujemy. Po-
nad rok temu, mo¿e trochê wiêcej, pó³tora roku
temu, ustaw¹ wprowadzono tak zwane gabinety
polityczne do samorz¹dów. Odbi³o siê to negaty-
wnym echem w mediach i w spo³eczeñstwie.
Wtedy powsta³y projekty Prawa i Sprawiedliwo-
œci oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Praw-
dopodobnie oba zosta³y z³o¿one do laski mar-
sza³kowskiej rok temu. Te projekty zmierza³y do
ca³kowitego ograniczenia gabinetów politycz-
nych, jak to mia³o miejsce w przypadku projek-
tu Prawa i Sprawiedliwoœci, oraz do ogranicze-
nia liczebnoœci gabinetów. Ale nie tylko, bo cho-
dzi³o tak¿e o liczbê sekretarzy i podsekretarzy
w ministerstwach. Mo¿na powiedzieæ: z du¿ej
chmury ma³y deszcz. Bo te projekty czeka³y
praktycznie rok, od lutego do paŸdziernika, lis-
topada, kiedy pojawi³ siê rz¹dowy projekt zmie-
niaj¹cy te same paragrafy, które mia³y byæ zmie-
nione przez projekty poselskie. Przy czym odno-
szê wra¿enie, ¿e ta zmiana jest nie wiêcej, jak
tylko kosmetyczna. Ona praktycznie nic nie
wnosi, a obserwatorowi zewnêtrznemu bêdzie
siê mog³o wydawaæ, ¿e jest wiêcej mo¿liwoœci
zwiêkszania liczby komórek istniej¹cych przy
poszczególnych ministrach.

Teraz chcia³bym tak na szybko pokazaæ, jak
bardzo jest to rozbudowane. Otó¿, jak stanowi
art. 39, w obecnie istniej¹cej strukturze jednostki
bud¿etu i finansów by³y po³¹czone, a w noweliza-
cji s¹ one rozbite. Podobnie jeœli chodzi o kadry,
szkolenia, organizacjê, integracjê europejsk¹,
wspó³pracê z zagranic¹, kontrolê skarg i wnios-
ków. Jedyny wyj¹tek stanowi likwidacja komórki
obronnej. Zatem, tak jak powiedzia³em, obserwa-
tor zewnêtrzny na pewno odniesie wra¿enie, ¿e
tym sposobem umo¿liwiamy…

(Rozmowy na sali)
Dziêkujê panu senatorowi Witczakowi za sku-

pienie uwagi na mojej wypowiedzi.
W ten sposób umo¿liwiamy ministrom zwiêk-

szanie liczebnoœci administracji pracuj¹cej pod
ich kierownictwem.

Projekt poselski Prawa i Sprawiedliwoœci do
dziœ nie zosta³ rozpatrzony przez komisjê, do któ-
rej zosta³ skierowany, zaœ pod obrady zosta³, po-
wiem kolokwialnie, wziêty projekt SLD, nie ma-
j¹cy z projektem, jaki mamy dzisiaj przed sob¹,
praktycznie nic wspólnego.

Przypomnê, ¿e kiedy Platforma Obywatelska
dochodzi³a do w³adzy, jako cel w tej sprawie wska-
zywano ograniczenie liczby podmiotów w admini-
stracji rz¹dowej, co w sytuacji deficytu bud¿eto-
wego, o którym ca³y czas musimy pamiêtaæ, nie
bardzo jest realizowane. By³ s³ynny pomys³ dzie-
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siêcioprocentowego ograniczenia administracji
we wszystkich urzêdach. Obecnie ten pomys³ zo-
sta³ zarzucony. Prawdopodobnie wynika to z tego,
¿e za czasów SLD i Prawa i Sprawiedliwoœci, jak to
sobie przypominam, zarzucano im zwiêkszanie
administracji rz¹dowej. W tej sytuacji odst¹pienie
od projektu, nad którym debatowano w komisji,
dotycz¹cego ograniczeñ struktur w minister-
stwach jest chyba zadoœæuczynieniem tym, któ-
rzy nie otrzymali mandatów poselskich z ramie-
nia Platformy Obywatelskiej. Nale¿a³o wiêc zape-
wniæ im jakieœ stanowiska. St¹d ca³kowite porzu-
cenie idei, które przyœwieca³y projektom zapropo-
nowanym przez dwa opozycyjne kluby.

W zwi¹zku z tym, ¿e materia, nad któr¹ pracu-
jemy, ogranicza mo¿liwoœci wniesienia poprawek
jedynie do tych punktów, które zosta³y nam
przedstawione, wnoszê poprawkê dotycz¹c¹ gabi-
netów politycznych przy ministrach. Chodzi o to,
aby ograniczyæ limit zatrudnienia w tych gabine-
tach do dwóch osób. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e listamówcówzosta³awyczerpana.
Proszê pañstwa, przemówienie w dyskusji do

protoko³u z³o¿y³ pan senator Bisztyga*.
Proszê pañstwa, w zwi¹zku z tym, ¿e zg³oszony

zosta³ wniosek o charakterze legislacyjnym, pro-
szê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej o zorganizowanie zebrania,
ustosunkowanie siê do wniosku i przygotowanie
sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby. Mam nadziejê, ¿e to bêdzie ju-
tro we wczesnych godzinach rannych.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 796,
a sprawozdania komisji w drukach nr 796A
i 796B.

Proszê pana senatora Janusza Sepio³a o przed-
stawienie sprawozdania Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, a nastê-
pnie – pan senator wystêpuje tu w dwóch rolach –
o przedstawienie sprawozdania Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sejm w dniu 19 lutego przyj¹³ jednog³oœnie

ustawê o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. To jest doœæ obszerna nowelizacja,
dotycz¹ca kilku, w zasadzie zupe³nie odrêbnych,
w¹tków. Jeden w¹tek obejmuje katalog form
ochrony zabytków w zwi¹zku ze zmianami, z prze-
kszta³ceniami w ca³ym systemie planowania
przestrzennego, przygotowania czy lokalizacji in-
westycji. Drugi w¹tek dotyczy procedur wywozu
zabytków z terenu Polski, przede wszystkim wy-
wozu zabytków na sta³e. W¹tek trzeci to sprawy
zak³adania i prowadzenia ewidencji zabytków
krajowych, wojewódzkich, gminnych, przede
wszystkim chodzi w³aœnie o ewidencje gminne.
Czwarta grupa spraw dotyczy procedur karnych
i egzekucji w przypadku niezawiadomienia o zna-
lezieniu zabytków, zw³aszcza archeologicznych.
I wreszcie pi¹ta kwestia, dotycz¹ca spraw dotacji
na odnowê zabytków.

Projekt tej ustawy by³ szeroko konsultowany ze
Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, To-
warzystwem Opieki nad Zabytkami, Stowarzy-
szeniem Historyków Sztuki oraz Stowarzysze-
niem Antykwariuszy Polskich. Podkreœlam ten
fakt, dlatego ¿e akurat ta grupa mocno akcentuje
zalety tego rozwi¹zania. Ono w ogóle umo¿liwia
powrót Polski na miêdzynarodowy rynek anty-
kwaryczny. Mo¿e przy tej okazji trzeba rozwiaæ pe-
wien mit, ¿e jest wyp³yw zabytków z Polski. Jest
wrêcz przeciwnie, to na teren Polski nap³ywaj¹ za-
bytki, przede wszystkim dlatego, ¿e polonika uzy-
skuj¹ w tej chwili w Polsce znacznie wy¿sze ceny
ni¿ na œwiecie.

Ale wracam do istoty sprawy. Jeœli idzie o tê
pierwsz¹ kwestiê, czyli sprawy zwi¹zane z plano-
waniem przestrzennym, to rzecz polega na tym, ¿e
do tej pory ustawa wskazywa³a, i¿ form¹ ochrony
zabytków s¹ ustalenia planów miejscowych. No,
ale dziœ plany obejmuj¹ tylko niewielk¹ czêœæ te-
rytorium kraju, a proces inwestycyjny dokonuje
siê poprzez indywidualne decyzje, poprzez proce-
dury takich quasi-planów, mikroplanów. To s¹
decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
decyzje o warunkach zabudowy, ale tak¿e to, co
jest dorobkiem tej kadencji parlamentu, czyli de-
cyzje o realizacji inwestycji drogowej, o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej. To s¹ wszystkie decyzje,
które s¹ jakby ponad standardowym systemem
planowania przestrzennego. Chodzi o to, ¿eby
ustalenia zawarte w ramach tych decyzji by³y tak-
¿e form¹ ochrony, ¿eby tak¿e poprzez te decyzje
chroniæ zabytki. Polega to miêdzy innymi na tym,
¿e podczas podejmowania tych decyzji powinno
uwzglêdniaæ siê, ¿e tak powiem, interesy zabyt-
ków wpisanych do rejestru i wpisanych do gmin-
nych ewidencji.
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I teraz dochodzimy do owego problemu ewiden-
cji. W polskim systemie jest tak, ¿e s¹ jakby dwa
poziomy. Jest rejestr zabytków, ale jest te¿ ewi-
dencja, bêd¹ca szerszym zbiorem. Ta ewidencja
jest i na poziomie wojewódzkim, i na poziomie
gminnym, ale do tej pory na poziomie gminnym
by³ to po prostu spis tych obiektów, które s¹
w ewidencji wojewódzkiej, ale wystêpuj¹ na tere-
nie danej gminy. Teraz zakres ewidencji gminnej
zosta³by rozszerzony, to znaczy mog³yby siê w niej
pojawiaæ obiekty, które nie znajduj¹ siê w ewiden-
cji wojewódzkiej. Podnosi siê równie¿ ranga owej
gminnej ewidencji, poniewa¿ gminna ewidencja,
¿e tak powiem, wkracza do prawa budowlanego
oraz do prawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Chodzi chocia¿by o pozwolenia
na budowê. Jeœli budowa, rozbudowa czy rozbiór-
ka dotycz¹ obiektów wpisanych do gminnych ewi-
dencji, to musz¹ zostaæ dokonane w porozumie-
niu z konserwatorem. Tak wiêc ten katalog roz-
szerza siê, a jednoczeœnie roœnie jego znaczenie.
Co wiêcej, minister wyda rozporz¹dzenie doty-
cz¹ce tego, jak maj¹ wygl¹daæ karty owej ewiden-
cji. Ta ewidencja zostanie zaktualizowana.

Oczywiœcie pojawia siê tu pewien problem i te-
mat do przedyskutowania na posiedzeniu komi-
sji. Otó¿, skoro roœnie znaczenie gminnej ewiden-
cji, to czy gminy, które mog¹ dofinansowywaæ od-
nowê obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
dotycz¹ce ich prace konserwatorskie, nie powin-
ny mieæ tak¿e prawa do finansowania odnowy
obiektów znajduj¹cych siê w gminnej ewidencji?
By³y ju¿ takie przypadki, ¿e gmina chcia³a to zro-
biæ, ale by³a odmowa RIO. Zgodziliœmy siê, ¿e
w Senacie nie jesteœmy w stanie zrobiæ takiej ak-
tualizacji, poniewa¿ to przekracza zakres noweli-
zacji sejmowej, ale warto by w tej sprawie wy-
st¹piæ z inicjatyw¹. Pan minister Merta zadekla-
rowa³, ¿e bêdzie bardzo sprzyja³ tej inicjatywie
i pomo¿e j¹ przygotowaæ.

Ustawa nak³ada obowi¹zki dotycz¹ce termi-
nów aktualizacji ewidencji wojewódzkiej czy kra-
jowej i ewidencji gminnej. Generalny konserwator
i wojewódzcy konserwatorzy zabytków maj¹ na to
trzy lata, a organy samorz¹dowe – jeden rok.

Nastêpny w¹tek obejmuje problem wywozu za-
bytków na sta³e. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e do
tej pory obowi¹zywa³a taka zasada, ¿e zakazem
wywozu by³y objête wszystkie zabytki, które mia³y
wiêcej ni¿ piêædziesi¹t piêæ lat, chyba ¿e by³y to za-
bytki techniki – w takim przypadku obowi¹zywa³a
granica dwudziestu piêciu lat. Ale zmieni³y siê
bardzo uwarunkowania. Przede wszystkim jeste-
œmy w strefie Schengen, gdzie nie ma kontroli gra-
nicznej, nie ma kontroli celnych. Mo¿na œmia³o
powiedzieæ, ¿e nasze prawo w tym zakresie na tle
europejskim jest bardzo restrykcyjne. Teraz ten
ogólny wykaz tego, co jest zakazane, oraz zapis

o koniecznoœci uzyskiwania za ka¿dym razem
zgody konserwatora zabytków zastêpuje regula-
cja zawieraj¹ca bardzo obszerny, chyba szesna-
stopunktowy, katalog rzeczy, których wywóz jest
dozwolony. Kryteria s¹ zawsze kombinacj¹ wieku
i wartoœci. Tak wiêc mamy obszerny katalog obie-
któw, które mo¿na wywoziæ na sta³e, ich wartoœæ
wyra¿ona jest w z³otówkach, a wiek – w latach.
Oczywiœcie to oznacza wielkie wyzwanie dla s³u¿b
celnych, bo ktoœ tam musi mieæ jakieœ wyobra¿e-
nie, czy obiekt spe³nia te kryteria, czy nie. Wymie-
nia siê typy dokumentów, o jakie powinna siê sta-
raæ osoba wywo¿¹ca dany obiekt, które po prostu
rozwi¹¿¹ problemy powstaj¹ce w zderzeniu ze
s³u¿b¹ celn¹. S¹ to dokumenty o charakterze al-
ternatywnym, dotycz¹ce albo datowania, albo ce-
ny, mo¿e to byæ faktura zakupu w odpowiedniej
jednostce; jest zdefiniowane, jakie to s¹ jednostki.
Minister ma tu delegacjê do wydania rozporz¹dze-
nia uœciœlaj¹cego, jeœli chodzi o to, jak owe za-
œwiadczenia mia³yby wygl¹daæ. Oczywiœcie to nie
zmniejsza znaczenia odpowiednich szkoleñ s³u¿-
by celnej.

Kolejna sprawa, ju¿ mo¿e o mniejszej donios-
³oœci. Chodzi o owe znaleziska, zarówno przy-
padkowe, jak i te, które s¹ wynikiem jakichœ
prac, o to, jak powinno wygl¹daæ zawiadomie-
nie. Katalog jest tu rozszerzony o dyrektorów
urzêdów morskich, jeœli takie znaleziska znaj-
duj¹ siê na terenach objêtych jurysdykcj¹ urzê-
dów morskich.

I wreszcie ostatnia kwestia. Uznano, ¿e przy-
znawanie dotacji na prace konserwatorskie nie
jest decyzj¹ w rozumieniu k.p.a. W ten sposób
unika siê ca³ej procedury odwo³awczej i wszyst-
kich zwi¹zanych z tym k³opotów.

Jeœli idzie o komisjê, to nie by³o wielu popra-
wek. Kilka z nich ma zupe³nie porz¹dkowy cha-
rakter, jedna ma charakter merytoryczny. Chodzi
o termin owej nowelizacji czy unowoczeœnienia
i rozszerzenia gminnych ewidencji, no, w ogóle
ewidencji zabytków. Uznano, ¿e skoro s³u¿by
pañstwowe maj¹ na to trzy lata, to nie ma powo-
du, ¿eby s³u¿by samorz¹dowe mia³y tylko rok.
W dodatku najczêœciej samorz¹dy bêd¹ musia³y
do tego zatrudniæ jakieœ osoby, wiêc to wywo³a³o-
by sztuczny popyt na rynku i podwy¿szenie kosz-
tów. Oczywiœcie s¹ gminy, dla których nie jest to
¿aden problem. S¹ gminy, które maj¹ obszerne
zasoby. Tu jest propozycja, ¿eby ten termin wyno-
si³ dwa lata. To tyle. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To sprawo-
zdanie obu komisji czy te¿ teraz pan senator
przedstawi jeszcze krótkie sprawozdanie drugiej
komisji? Zaraz bêdê udziela³ g³osu pytaj¹cym.)

Jeœli chodzi o poprawki komisji administracji,
to s¹ trzy. Dwie maj¹ jakby charakter wyjaœnia-
j¹cy, uœciœlaj¹cy, a jedna to jest owa poprawka
dzia³aj¹ca na korzyœæ samorz¹dów, mo¿na powie-
dzieæ. Ma ona daæ im d³u¿szy czas.
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Komisja kultury wyst¹pi³a z jedn¹ poprawk¹
porz¹dkow¹, tak¹ sam¹ jak komisja administra-
cji, jednobrzmi¹c¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pytania.
Senator Skurkiewicz i senator Dobrzyñski,

proszê bardzo.
Czy s¹ jeszcze chêtni do zadawania pytañ?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy ta nowelizacja obejmuje

sprawy zwi¹zane z wywozem zabytków rucho-
mych, jakimi bez w¹tpienia s¹ pojazdy zabytko-
we, zwi¹zane z wyje¿d¿aniem za granicê tymi po-
jazdami? Czy ta sprawa jest uregulowana w tej
ustawie, w nowelizacji? A jeœli nie, to czy nie nale-
¿a³oby dopisaæ równie¿ tych zabytków do katalo-
gu, który zosta³ ujêty miêdzy innymi w art. 51?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
I pan senator Dobrzyñski. Proszê bardzo o py-

tanie.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, niew¹tpliwie

bardzo wiele budynków zabytkowych, zabytków
znajduje siê we w³adaniu Koœcio³a katolickiego,
jak te¿ innych koœcio³ów i zwi¹zków wyznanio-
wych. Czy przedstawiciele, hierarchowie Koœcio³a
katolickiego brali udzia³ w konsultacjach podczas
prac nad t¹ ustaw¹? Czy komisja ma tak¹ wiedzê?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:

Jeœli idzie o pierwsze pytanie, to ów katalog wy-
mienia te pojazdy. W pkcie 14 mówi siê o œrod-
kach transportu, które maj¹ wiêcej ni¿ piêædzie-
si¹t lat, a ich wartoœæ rynkowa jest wy¿sza ni¿
32 tysi¹ce z³. Czyli obiekty tego typu wymagaj¹
zdobycia pozwolenia na sta³y wywóz zabytku za
granicê. Z tego nale¿y wnioskowaæ, ¿e pojazdy,

które maj¹ mniej ni¿ piêædziesi¹t lat, a ich war-
toœæ jest ni¿sza ni¿ 32 tysi¹ce z³, nie wymagaj¹ ta-
kiej zgody. To jest pierwsza kwestia.

Jeœli idzie o drug¹, to nie potrafiê powiedzieæ,
czy by³y konsultacje z instytucjami koœcielnymi.
Pewnie pan minister móg³by to wyjaœniæ. S¹dzê,
¿e tak, dlatego ¿e pamiêtam z lektury, i¿ w czasie
debaty sejmowej pojawi³ siê problem, czy nale¿y
obj¹æ ustaw¹ równie¿ obiekty znajduj¹ce siê w in-
wentarzach koœcielnych. I okaza³o siê w trakcie
dyskusji, ¿e to pojêcie inwentarzy koœcielnych
jest po prostu tak nieostre, i¿ w ogóle nie by³o
mo¿liwoœci i podstaw do wprowadzenia tego do
ustawy. Tak wiêc mo¿e to jest ten w¹tek koœciel-
ny, o który pan senator pyta³. Mo¿e nale¿y wyjaœ-
niæ, ¿e rzeczy, które s¹ w inwentarzach muzeal-
nych, nie s¹ zabytkami w rozumieniu rejestru za-
bytków.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma wiêcej pytañ do pana senatora.
Dziêkujê panu senatorowi sprawozdawcy.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana ministra Tomasza Mertê.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os i przed-

stawiæ stanowisko rz¹du? Pan senator Sepio³
przedstawi³ w zasadzie zakres ustawy, zw³aszcza
te rejestry gminne i krajowe, ale proszê bardzo
o g³os, bo rozumiem, ¿e bêd¹ te¿ pytania do pana
ministra.

Dziêkujê bardzo panu senatorowi.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo! Myœlê, ¿e ograniczê siê do powie-

dzenia, ¿e tê nowelizacjê uwa¿amy za bardzo is-
totn¹. Jest potrzebna przede wszystkim dlatego,
i¿ w obecnym stanie prawnym te przewidywania,
zgodnie z którymi zak³adano, ¿e obiekty wpisane
do ewidencji zabytków bêd¹ chronione na podsta-
wie planów zagospodarowania przestrzennego,
okaza³y siê nieracjonalne. Obecnie pañstwo pol-
skie dysponuje co najwy¿ej dwudziestoma kilko-
ma procentami planów zagospodarowania prze-
strzennego, a na pozosta³ych obszarach obiekty
wpisane do ewidencji konserwatorskiej s¹ pozba-
wione faktycznej ochrony. Nowelizacja czyni za-
doœæ temu wymogowi, radzi sobie z tym proble-
mem. Co wiêcej, wydaje siê, ¿e teraz, gdy jesteœmy
w Schengen, musimy zracjonalizowaæ nasze prze-
pisy wywozowe.
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Nasza propozycja poszerza sferê wolnoœci oby-
watelskiej, bo odchodzi siê od obecnego systemu,
w którym ka¿dy obywatel, wywo¿¹c przedmiot za-
bytkowy albo przedmiot o cechach zabytkowych za
granicê, musia³ siê wylegitymowaæ b¹dŸ pozwole-
niem na wywóz zabytku, b¹dŸ te¿ zaœwiadczeniem,
¿e nie jest to zabytek. Odchodzimy wiêc od tego sy-
stemu, tworzymy system bardziej przyjazny dla
obywateli. Równoczeœnie zachowujemy doœæ wy-
soki poziom kontroli nad tymi rzeczami, tymi za-
bytkami, które s¹ cenne z punktu widzenia dzie-
dzictwa kulturowego w naszym kraju. Jest tak, ¿e
odchodzimy od rozwi¹zania bardzo restrykcyjne-
go, ale to rozwi¹zanie, które proponujemy, te¿ jest
rozwi¹zaniem o doœæ wysokim stopniu restrykcyj-
noœci. Nale¿y ono z pewnoœci¹ w Europie do tych
raczej surowszych ni¿ do ³agodniejszych. Jednak
ten podwy¿szony poziom surowoœci, wydaje siê, je-
steœmy w stanie uzasadniæ wielkimi stratami
w dziedzictwie kulturowym, które Polska ponios³a
choæby w czasie ostatniej wojny.

Pozwolê sobie ograniczyæ siê do tych s³ów.
Chêtnie odpowiem na wszystkie pytania. Dziêku-
jê bardzo…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Mo¿e pan
minister móg³by od razu odpowiedzieæ na pytanie
senatora Dobrzyñskiego? Bo ono w³aœciwie zosta-
³o przekierowane na pana ministra.)

Dobrze, Panie Marsza³ku, odpowiadam.
Myœmy nie prowadzili sformalizowanych kon-

sultacji z hierarchi¹ Koœcio³a ani z instytucjami
koœcielnymi, a to z tego powodu, ¿e ta nowelizacja
nie zmienia³a sytuacji instytucji koœcielnych czy
sytuacji tych zabytków, które znajduj¹ siê w rê-
kach Koœcio³a. Zgodnie z tym projektem, który
pañstwo w tej chwili rozpatrujecie, zabytki znaj-
duj¹ce siê w rêkach Koœcio³a mog¹ byæ wywo¿one
na zasadach ogólnych, czyli tak samo jak w przy-
padku zidentyfikowanych kategorii zabytków
o szczególnej wartoœci w poszczególnych katego-
riach bêdzie wymagane pozwolenie ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego, ale tak te¿ by³o do-
t¹d. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

A teraz pytania panów senatorów Skurkiewi-
cza i Owczarka, a potem raz jeszcze senatora Do-
brzyñskiego.

Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ponownie pytanie zwi¹zane

ze œrodkami transportu. Rozumiem, sk¹d wiek
tych pojazdów – piêædziesi¹t lat, czyli chodzi

o samochód wyprodukowany przed 1960 r. –
ale sk¹d ta wartoœæ, te 32 tysi¹ce z³? Czy nie
uwa¿a pan, Panie Ministrze, ¿e wartoœæ takiego
pojazdu zabytkowego powinna byæ zdecydowa-
nie wy¿sza ni¿ 32 tysi¹ce z³? Dotyczy to na przy-
k³ad pojazdów z okresu miêdzywojennego, któ-
rych wartoœæ jest zdecydowanie wy¿sza. A mo¿e
b y æ t a k , ¿ e o s o b a w y w o ¿ ¹ c a … N o , n i e
chcia³bym tutaj pos¹dzaæ nikogo o nieuczci-
woœæ, ale mo¿e wyceny wartoœci tych pojazdów
bêd¹ zani¿ane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Owczarek. Proszê o pytanie.
Pan minister bêdzie odpowiada³ zbiorczo, je¿eli

pan pozwoli.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, coraz bardzie modne staje

siê poszukiwanie zabytków przy pomocy wy-
krywaczy metali. Znalezienie nies³ychanie cie-
kawych zabytków w Anglii na pewno bêdzie po-
wodowaæ falê takich poszukiwañ i w Polsce.
Czy ministerstwo bêdzie siê staraæ o zwiêksze-
nie kwot znaleŸnego dla tych, którzy znajduj¹
te zabytki? Do tej pory sytuacja by³a niejasna.
W przypadku Œrody Œl¹skiej i s³ynnego skarbu
to dawano nagrodê, to œcigano, sytuacja nie by-
³a jasna. Myœlê, ¿e gdyby tu ustaliæ jasne regu³y
gry, to by³aby szansa, ¿e czêœæ tych zabytków
zostanie przez pañstwo przejêta. Inaczej ludzie
bêd¹ je ukrywaæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
I pan senator Dobrzyñski. Proszê o pytanie.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiem ¿e pan jest zwolenni-

kiem, wielkim zwolennikiem, ochrony zabytków
w naszym kraju. Oczywiœcie trudno siê z tym nie
zgodziæ. Wiem równie¿, ¿e ta ustawa ma na celu
rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków.
I tutaj mamy tak¹ kwestiê… To jest powi¹zane
z ustaleniami dotycz¹cymi lokalizacji inwestycji
celu publicznego, decyzji o warunkach zabudo-
wy, decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej lub decyzji lokalizacyjnych linii kolejo-
wej. Panie Ministrze, czy ta ustawa nie spowodu-
je utrudnieñ w realizacji ró¿nego rodzaju inwe-
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stycji, i tak w wielu przypadkach trudnych do re-
alizacji – pamiêtamy wszyscy tê sytuacjê z ró¿ne-
go rodzaju obwodnicami i z Natur¹ 2000? Czy my
poprzez tê ustawê nie wprowadzimy jakiœ dodat-
kowych trudnoœci, jeœli chodzi o realizacjê tych
inwestycji?

I drugie pytanie, Panie Ministrze, jeœli pan po-
zwoli. Czy ma pan wiedzê, orientacjê w sprawie
kompleksu klasztornego w Wigrach? Tam te¿ s¹
wielkie problemy, s¹ potrzebne znaczne œrodki fi-
nansowe na remonty. A du¿y udzia³ w dewastacji,
¿e tak powiem, tych obiektów ma pañstwo pol-
skie, rz¹d, bo przecie¿ przez dosyæ znaczny okres,
o ile dobrze pamiêtam, dzier¿awi³ te obiekty. Jak
to teraz wygl¹da?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Narozrabia-
³em… Panie Marsza³ku, czy ja mogê… Tu jestem.
Czy mogê… Bo przez pomy³kê troszeczkê narozra-
bia³em w swoim pytaniu i pan minister…) (Weso-
³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jak pan narozrabia³, to proszê przeprosiæ i mo-

¿e pan nadrobiæ.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Przepraszam, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, oczywiœcie to by³a moja po-

my³ka, chcia³bym to sprostowaæ. Nie chodzi mi
o podwy¿szenie, tylko wrêcz obni¿enie, bo pod-
wy¿szenie umo¿liwia³oby wywóz wiêkszego kata-
logu tych pojazdów bez zezwolenia. Oczywiœcie
chodzi o obni¿enie wartoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja s¹dzi³em, ¿e taka w³aœnie by³a intencja pyta-

nia pana senatora. Ale pomyœla³em, ¿e pan mini-
ster sam sobie da z tym radê.

Panie Ministrze, proszê bardzo w takim razie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Od razu przejdê do kwestii pojazdów zabytko-

wych. Ten wiek jest okreœlony w taki sposób, ¿eby
nie chroniæ pojazdów wspó³czesnych – st¹d piêæ-
dziesi¹t lat. Chcê jednak powiedzieæ, ¿e w odnie-
sieniu do pojazdów, które s¹ starsze, za³o¿enie
jest takie, ¿e niekoniecznie trzeba chroniæ ka¿dy
pojazd. Jest wiele kategorii pojazdów, co do któ-
rych nale¿y chroniæ prototypy, pojazdy o szczegól-
nych wartoœciach. Próg, który zosta³ wprowadzo-

ny, 32 tysi¹ce z³, nie wzi¹³ siê jednak z arbitral-
nych decyzji ministerstwa kultury. Te wszystkie
ustalenia zawarte w poszczególnych podpun-
ktach w tym artykule, jeœli pañstwo spojrzycie,
by³y skutkiem bardzo d³ugo trwaj¹cych konsulta-
cji z ró¿nymi organizacjami pozarz¹dowymi
i uczestnikami, ¿e tak powiem, gry rynkowej,
a wiêc z galeriami, z historykami sztuki, ze stowa-
rzyszeniami antykwariuszy. I one, jak myœlê, zo-
sta³y dobrze okreœlone, w tym sensie, ¿e by³ d³u-
gotrwa³y proces, który zakoñczy³ siê kruchym, ale
jednak konsensusem dotycz¹cym tego, jak taka
wartoœæ powinna byæ okreœlona. Ta wartoœæ, jak
by to powiedzieæ… Wydaje siê, ¿e to bêdzie chroni-
³o obiekty, które s¹ cenne.

Jednak intencj¹ tych przepisów wywozowych
nie jest zablokowanie wszelkiego poruszania siê
zabytków po œwiecie, a to z nastêpuj¹cych przy-
czyn. Po pierwsze, dlatego ¿e w obecnych warun-
kach to jest niemo¿liwe, nie jesteœmy w stanie
ochroniæ wszystkiego. Próbuj¹c chroniæ wszyst-
ko, ryzykujemy tym, ¿e w istocie rzeczy nie bêdzie-
my chronili niczego. Po drugie, dlatego ¿e tak na-
prawdê, je¿eli mamy jak¹œ realn¹ szansê rewin-
dykowania tego, co zosta³o wywiezione poza gra-
nice kraju, to tylko w przypadku rzeczy o znacz-
niejszej wartoœci. Dlaczego? Otó¿ dlatego, ¿e je¿eli
ktoœ wywiezie rzecz ma³ej wartoœci i bêdzie j¹ trzy-
ma³ w domu, to prawdopodobieñstwo, ¿e siê o tym
dowiemy czy bêdziemy mogli podj¹æ jakieœ dzia³a-
nia, jest znikome, ¿adne. W przypadku zaœ, gdy
jest to rzecz wiêkszej wartoœci, obrót t¹ rzecz¹ do-
konuje siê za pomoc¹ galerii b¹dŸ systemu au-
kcyjnego. I wtedy, je¿eli rzecz zosta³a wywieziona
ze z³amaniem przepisów polskiego prawa, mamy
rzeczywiste mo¿liwoœci, nie teoretyczne, tylko
praktyczne, których u¿ywamy, zatrzymania ta-
kiej transakcji sprzeda¿y i przywrócenia danego
przedmiotu zabytkowego do kraju. A wiêc wydaje
siê, ¿e ten pu³ap zosta³ dobrze okreœlony przez
specjalistów i on pozwala dobrze zró¿nicowaæ to,
co mo¿e byæ wywo¿one, i to, co mo¿e byæ wywo¿o-
ne wy³¹cznie wtedy… Bo przecie¿ rzeczy bardziej
wartoœciowe te¿ mog¹ byæ wywo¿one, ale pod wa-
runkiem uzyskania pozwolenia ze strony mini-
stra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. Czyli co do tej drugiej kwe-
stii to jest tak, ¿e przedmioty o wiêkszej wartoœci,
tak¿e te zabytkowe œrodki transportu, bêd¹ pod-
dawane ocenie przez specjalistów powo³anych
przez ministra i minister bêdzie decydowa³, czy
dana rzecz rzeczywiœcie stanowi istotn¹ czêœæ
dziedzictwa narodowego i musi pozostaæ w kraju.

Jeœli chodzi o problem zani¿ania wycen, to po-
wiedzia³bym… Przyjêcie takiej zasady, ¿e ró¿ne
podmioty, takie jak galerie sztuki, specjalizuj¹cy
siê w takich kwestiach rzeczoznawcy, ¿e oni
wszyscy… To znaczy, przyjmowanie domniema-
nia, ¿e bêd¹ oni sk³onni do pope³niania prze-
stêpstw, wydaje mi siê niedobrym za³o¿eniem
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w czasie tworzenia prawa i my takiego za³o¿enia
nie wykorzystywaliœmy.

Teraz kwestia poszukiwania zabytków. To jest
materia doœæ skomplikowana. Wydaje mi siê, ¿e
obecny stan prawny w Polsce, który przez niektó-
rych jest kontestowany, nie jest niejasny. Zak³a-
da on, ¿e tego rodzaju poszukiwania mog¹ siê do-
konywaæ wy³¹cznie za pozwoleniem konserwato-
ra i pod nadzorem konserwatorskim. A wiêc rze-
czywiœcie, z punktu widzenia polskiego prawa
samodzielne prowadzenie takich dzia³añ poszu-
kiwawczych nie jest legalne. St¹d czasem ten,
kto znajduje skarb, jest nagradzany, to znaczy,
na przyk³ad wtedy, gdy odkrycie ma charakter
przypadkowy – przyk³adowo rolnik w czasie orki
odkrywa zabytkowe monety. A czasem takie od-
krycie ma charakter nieprzypadkowy, jest skut-
kiem w³aœnie takiego nielegalnego dzia³ania.

Zasadniczy punkt sporu, to, co dzieli œrodowis-
ka poszukiwaczy i œrodowiska konserwatorów za-
bytków oraz archeologów, to jest kwestia tego,
czyj¹ w³asnoœci¹ maj¹ byæ rzeczy odnalezione.
Z punktu widzenia polskiego prawa, zasad prawa
cywilnego, to, co znajduje siê w ziemi, nale¿y do
pañstwa polskiego, do Skarbu Pañstwa. Dlatego
te¿ bez zmiany tej fundamentalnej zasady nie jest
mo¿liwe wprowadzenie rozwi¹zania angielskiego,
to znaczy, polegaj¹cego na tym, ¿e poszukiwacz
przedstawia znalezion¹ rzecz angielskim s³u¿bom
konserwatorskim, a s³u¿by decyduj¹ o tym, czy
dana rzecz, zabytek musi zostaæ zachowana
w zbiorach publicznych, czy te¿ nie. Nasz system
jest oparty na tej w³aœnie zasadzie, ¿e wszystko,
co jest w ziemi, nale¿y do pañstwa. Rzecz odnale-
ziona w warunkach legalnych b¹dŸ przypadko-
wych zostaje przekazana przez s³u¿by konserwa-
torskie odpowiednim, wyznaczonym placówkom
muzealnym, a znalazca przypadkowy b¹dŸ legal-
ny mo¿e otrzymaæ nagrodê. I ta nagroda, jak mi
siê wydaje – a uczestniczê w procesie przyznawa-
nia takich nagród – stanowi bardzo istotny pro-
cent wartoœci rzeczy odnalezionej, czêsto to s¹ na-
grody naprawdê znacznej wysokoœci.

A wiêc stan obecny nie jest stanem, który mo¿-
na by uznaæ za niejasny, chocia¿ to prawda, ¿e
jest kontestowany przez œrodowiska poszukiwa-
czy. Dyskusja, któr¹ toczymy ze œrodowiskami
poszukiwaczy, mo¿e wi¹zaæ siê z t¹ podstawow¹
kwesti¹ dotycz¹c¹ problemu w³asnoœci. Ale po-
wtarzam: tutaj sprawa w³asnoœci zabytków jest
jedynie czêœci¹ wiêkszej ca³oœci, wyznaczan¹
przez fundamentalny kontekst polskiego prawa
cywilnego. My nie jesteœmy w stanie stworzyæ ja-
kiejœ innej regulacji w zakresie ochrony zabyt-
ków, takiej, która by by³a w sprzecznoœci z t¹
ogóln¹ zasad¹.

By³a tu mowa o tym, czy to rozszerzenie wp³y-
wu konserwatora na szereg decyzji, o których

mówi³ pan senator, nie zaburzy realizacji pew-
nych inwestycji. Powiedzia³bym tak: mam na-
dziejê, ¿e jeœli chodzi o te inwestycje, które szko-
dzi³yby zabytkom, to zaburzy je w sposób istot-
ny. Ale te¿ zupe³nie powa¿nie powiedzia³bym, ¿e
intencja ustawodawcy aktu prawnego pocho-
dz¹cego z roku 2004 by³a nastêpuj¹ca: zabytki
wpisane do rejestru zabytków s¹ chronione na
podstawie tego, ¿e s¹ w³aœnie w rejestrze zabyt-
ków, a zabytki zapisane w ewidencji konserwa-
torskiej s¹ chronione w taki oto sposób, ¿e zapi-
sy na ich temat znajduj¹ siê w planach zagospo-
darowania przestrzennego, czyli s¹ umieszczo-
ne w prawie miejscowym. Nikt nie zak³ada³, ¿e te
zabytki bêd¹ pozbawione ochrony. Ale poniewa¿
Polska nie ma planów zagospodarowania prze-
strzennego – bo nie ma obligatoryjnoœci tych
planów, a wiêc w wiêkszoœci samorz¹dów nie
dosz³o do ich uchwalenia, a zatem 70% kraju nie
jest objête planami miejscowymi, planami zago-
spodarowania przestrzennego – zabytki wpisa-
ne do ewidencji konserwatorskiej s¹ pozbawio-
ne ochrony. My wiêc na pewno powodujemy to,
¿e w sprawach, w których dotychczas nie nale-
¿a³o pytaæ konserwatora o zdanie, teraz trzeba
bêdzie o to pytaæ. Ale jest to jedynie wype³nienie
czy te¿ doprecyzowanie intencji ustawodawcy,
który uchwali³ ustawê w roku 2004. Nie wpro-
wadzamy tu nowej regulacji, a tylko reagujemy
na to, ¿e ustawodawca z 2004 r. nie przewidzia³,
i¿ plany miejscowe w naszym kraju nie powsta-
n¹. Dziêkujê.

A, przepraszam! Jeszcze jedna sprawa, ta doty-
cz¹ca zespo³u klasztornego. Ja nie dysponujê tu-
taj szczegó³ow¹ wiedz¹, ale jeœli pan senator po-
zwoli, to w najbli¿szym czasie odpowiem panu na
piœmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

PansenatorDobrzyñski i pani senatorFetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Panie Ministrze, mo¿e jeszcze uœciœlê pytanie,
skoro otrzymam odpowiedŸ na piœmie. Otó¿
chcia³bym poznaæ stan formalnoprawny tych
obiektów zabytkowych oraz program remontów
z udzia³em œrodków bud¿etu pañstwa. Tylko
przypomnê tu, ¿e cerkiew prawos³awna w woje-
wództwie podlaskim cieszy siê szczególn¹ ³aska-
woœci¹ rz¹du – na obiekty w Supraœlu s¹ przezna-
czane bardzo znaczne œrodki finansowe. Moje py-
tanie – i chcia³bym, ¿eby odpowiedŸ na nie rów-
nie¿ zamieœci³ pan w piœmie – jest nastêpuj¹ce: ile
œrodków finansowych z bud¿etu pañstwa, z ró¿-
nych segmentów, to znaczy z ró¿nych dzia³ów
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i rozdzia³ów, poch³onê³y od piêciu lat te obiekty
w Supraœlu? Jak znaczna w ci¹gu tych piêciu lat –
¿eby ju¿ nie siêgaæ, Panie Ministrze, do czasów
wczeœniejszych – to by³a kwota?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Senatorze, z pewnoœci¹ przeka¿emy te

informacje. Obiekty w Supraœlu s¹ bardzo cenne,
chcia³bym jednak podkreœliæ, ¿e te pieni¹dze s¹
przekazywane g³ównie przez parlament, który
uchwala odpowiedni¹ rezerwê w ka¿dym kolej-
nym bud¿ecie. Rz¹d jest dumny z tego, ¿e pomaga
Supraœlowi, ale w pewnym sensie wype³nia w tym
wzglêdzie jedynie wolê parlamentu. Wszystkie da-
ne przeka¿emy.

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze, s¹
inne obiekty, i to o wiele bardziej znacz¹ce, o wiele
wa¿niejsze, w województwie podlaskim. A wiêc
tutaj jest ewidentna stronniczoœæ. Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Senator Fetliñska. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³abym zapytaæ o to,

z jakich kategorii zabytki s¹ najczêœciej nielegal-
nie wywo¿one za granicê i jaka jest skala tego zja-
wiska. A po drugie, jak wygl¹da, ¿e tak powiem,
mapa geograficzna tej nielegalnej migracji zabyt-
ków, to znaczy do jakich krajów najczêœciej s¹ wy-
wo¿one – czy to przez Polaków, czy przez cudzo-
ziemców – zabytki, o których tu mówimy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Pani Senator, odpowiedŸ na to jest oparta na,

powiedzia³bym, pewnej ogólnej refleksji, a nie na
precyzyjnych danych, bo nielegalna dzia³alnoœæ
polega w³aœnie na tym, ¿e w wielu wypadkach jest
nieuchwytna, choæ pewnych spraw mo¿emy siê

domyœlaæ, a o pewnych sprawach – tych, które
uda³o siê powstrzymaæ – wiemy. Powiedzia³bym
wiêc, ¿e ten nielegalny obrót dotyczy z pewnoœci¹
obiektów pochodz¹cych z kradzie¿y, ale tak¿e
tych, które ktoœ, w³aœciciel, zakupi³ na drodze le-
galnej, ale póŸniej na przyk³ad zignorowa³ obecnie
obowi¹zuj¹ce przepisy wywozowe albo nie wie-
dzia³ o ich istnieniu, albo te¿ œwiadomie uzna³ je
za zbyt uci¹¿liwe czy za obci¹¿aj¹ce zbyt wysokimi
kosztami, to znaczy kosztem uzyskania pozwole-
nia na wywóz.

Wydaje mi siê, ¿e si³¹ rzeczy ten proces… Mogê
powiedzieæ, ¿e twarde dane, którymi dysponujê,
s¹ nastêpuj¹ce. Otó¿ widaæ wyraŸnie, ¿e od mo-
mentu wejœcia Polski do strefy Schengen zna-
cz¹co spad³a liczba wniosków sk³adanych do mi-
nistra kultury o pozwolenie na wywóz zabytków.
Nie wydaje mi siê, ¿e mo¿na to wyt³umaczyæ tym,
i¿ zabytki rzadziej siê przemieszczaj¹, tylko tym,
¿e wiele osób uzna³o, i¿ ten nowy kontekst pozwa-
la bardziej lekcewa¿yæ przepisy.

Chcia³bym te¿ jednak podkreœliæ coœ bardzo is-
totnego. Otó¿ ostatnie lata to w³aœciwie dobry
okres z punktu widzenia polskiego dziedzictwa
kulturowego, a to dlatego, ¿e s³u¿y nam to, i¿ tu
jest rynek. To znaczy jest wyraŸna tendencja do
przywo¿enia poloników do kraju, one w ogromnej
iloœci wracaj¹ do Polski, co oczywiœcie t³umaczy
siê tym, ¿e to tutaj polonika uzyskuj¹ najwy¿sze
ceny. A wiêc jest to okres nie tyle odp³ywu dzie³
z Polski, ile raczej ich nap³ywu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Sepio³ te¿ wspomnia³ o tym w spra-
wozdaniu. W takim razie parlament i rz¹d maj¹
wtejmateriiwspóln¹opiniê, comniebardzocieszy.

Pan senator Skurkiewicz ma pytanie. Tak?
A czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Bo ja chcia³bym
okreœliæ liczbê… A, nie. W takim razie to bêdzie
ostatnie pytanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie. Czy nie

uwa¿a pan, ¿e by³oby w³aœciwe to, aby w art. 3…
On zawiera nowelizacjê dotycz¹c¹ prawa budow-
lanego, jest tam mowa, ¿e w stosunku do obiek-
tów budowlanych itd. decyzjê w sprawie rozbiórki
czy pozwolenia na budowê wydaje organ w³aœciwy
w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków. Czy nie uwa¿a pan minister, ¿e powin-
no byæ w tym¿e artykule zapisane, ¿e wprawdzie
wydaje to organ w³aœciwy w uzgodnieniu z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, ale po zasiêg-
niêciu opinii na przyk³ad w³aœciwego samorz¹du,
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a wiêc wójta, burmistrza, prezydenta? Bo mnie siê
wydaje, ¿e taka opinia powinna byæ do³¹czona do
decyzji na przyk³ad o rozbiórce jakiegoœ obiektu
zabytkowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:
Panie Senatorze, moja pierwsza reakcja jest ta-

ka: wydaje mi siê, ¿e w ramach samego procesu
inwestycyjnego, na przyk³ad podczas ustalania
wszelkich decyzji lokalizacyjnych, wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta i tak z mocy prawa – ale
mówiê to, nie bêd¹c prawnikiem i samorz¹dow-
cem – zabieraj¹ g³os. Wydaje mi siê wiêc, ¿e gdy-
byœmy tutaj dopisali ten dodatek, który pan pro-
ponuje, to mielibyœmy do czynienia z takim jakby
podwójnym zabieraniem g³osu przez organ samo-
rz¹du, a to nie wydaje mi siê konieczne.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê, proszê pañstwa.
Proszê pani¹ senator Mariê Pañczyk-Pozdziej,

jako pierwsz¹ dyskutantkê, o zabranie g³osu.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym twórcom zmian w ustawie o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami zwróciæ
uwagê na niebezpieczeñstwo, które wi¹¿e siê,
moim zdaniem, z pozornym uproszczeniem pro-
cedur dotycz¹cych wywozu zabytków za granicê.
Ja dzieli³am siê ju¿ tymi w¹tpliwoœciami na posie-
dzeniu komisji, ale pozwolê sobie je krótko
wypowiedzieæ tak¿e teraz.

Do tej pory ktoœ, kto chcia³ wywieŸæ jakiœ przed-
miot zabytkowy, tak to nazwijmy, na sta³e za gra-
nicê, musia³ to legitymowaæ dwoma pozwolenia-
mi, co skutecznie uniemo¿liwia³o swobodny prze-
p³yw tych rzeczy, a w zasadzie odp³yw na sta³e ta-
kich przedmiotów, zabytków za granicê. Obecnie
wystarczy jedno takie pozwolenie, co ma znacznie
uproœciæ procedury wywozowe. I teraz to s³u¿by
celne maj¹ decydowaæ o tym, czy dany przedmiot
znajdzie siê w rejestrze zabytków, w katalogu za-

bytków, czy te¿ nie. Celnicy bêd¹ w zwi¹zku z tym
specjalnie szkoleni.

Mam dotycz¹ce tego pytanie. Jak d³ugo mo¿e
trwaæ takie szkolenie? Kilka godzin, kilkanaœcie
godzin? No, niech nawet trwa tydzieñ. Tylko czy
w takim krótkim okresie celnik – z ca³ym szacun-
kiem dla funkcjonariuszy S³u¿by Celnej – jest
w stanie nabyæ wiedzê, jak¹ historycy sztuki, ko-
lekcjonerzy, w³aœciciele galerii zdobywaj¹ latami?
Po prostu czy celnicy bêd¹ w stanie w³aœciwie za-
kwalifikowaæ dany przedmiot, oceniæ, czy jest on
zabytkiem, czy wolno go wywoziæ, czy te¿ nie? Za-
³ó¿my, ¿e ktoœ wywozi, nie wiem, na przyk³ad por-
celanê Rosenthala. Czy to jest zabytek, czy to
kwalifikuje siê do tego, ¿eby pozostaæ na sta³e
w Polsce, czy te¿ nie?

Mam takie pytanie. Czy owo uproszczenie pro-
cedur paradoksalnie nie bêdzie skutkowa³o tym,
¿e to, co mia³o stanowiæ o swobodnym przep³ywie
przedmiotów, po prostu utrudni, zablokuje ten
przep³yw, bo celnik, nie bêd¹c œwiadom, nie ma-
j¹c wiedzy, czy wolno, czy nie wolno, po prostu za-
blokuje przep³yw. Czy to nie utrudni procedur,
które mia³y s³u¿yæ uproszczeniu? Ja ju¿ nie chcê
mówiæ o tym – nie chcê tego tak nazywaæ, przepra-
szam za okreœlenie – czy to nie umo¿liwi dokony-
wania pewnego rodzaju przekrêtów. Jak wówczas
bêdzie mo¿na odzyskaæ taki przedmiot? Ka¿dy,
kto kiedykolwiek mia³ do czynienia z takimi przy-
pad³oœciami, wie, jak trudno jest coœ takiego od-
zyskaæ. Ja sama kiedyœ mia³am tak¹ historiê na
granicy. Oczywiœcie po iluœ miesi¹cach zabiegów
uda³o mi siê przedmiot odzyskaæ, ale nie by³o to
wcale proste. Dlatego mówiê, ¿e to, co teraz ma
byæ uproszczeniem, mo¿e skutkowaæ w zupe³nie
inny sposób. Chcia³abym, abyœmy siê nad tym za-
stanowili. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê bardzo, pan senator Andrzej Grzyb.

Senator Andrzej Grzyb:
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie

Senatorowie!
Na posiedzeniu Komisji Kultury i Œrodków

Przekazu zg³asza³em zastrze¿enia co do zapisu
w art. 32, w którym jest mowa o odkryciu przed-
miotu mog¹cego okazaæ siê zabytkiem na pol-
skich obszarach morskich. W zwi¹zku z potwier-
dzeniem siê zasadnoœci moich w¹tpliwoœci sk³a-
dam dwie poprawki do omawianej ustawy.

W poprawce pierwszej art. 1 pkt 7 otrzymuje
nastêpuj¹ce brzmienie. Po art. 32 dodaje siê
art. 32a w brzmieniu: kto w trakcie prowadzenia
robót na polskich obszarach morskich odkry³
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie,
i¿ jest on zabytkiem, jest obowi¹zany, po pier-
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wsze, wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce uszko-
dziæ lub zniszczyæ odkryty przedmiot, po drugie,
zabezpieczyæ przy u¿yciu dostêpnych œrodków
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, po trzecie,
niezw³ocznie zawiadomiæ o tym dyrektora w³aœci-
wego urzêdu morskiego. Ust. 2: dyrektor urzêdu
morskiego jest obowi¹zany w terminie piêciu dni
od dnia przyjêcia zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, dokonaæ oglêdzin odkrytego przed-
miotu. Przepisy art. 32 ust. 3–8 stosuje siê odpo-
wiednio.

Konsekwencj¹ tej poprawki jest nastêpna po-
prawka. W art. 1 w pkcie 20 ust. 1 otrzymuje od-
powiednie brzmienie, w którym g³ównie chodzi
o zapis: prowadzenie robót budowlanych lub
ziemnych albo robót na polskich obszarach mor-
skich. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Poprawkê przyjmujemy, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Owczarek.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Chcia³bym wyraziæ swoje bardzo wielkie zado-

wolenie z powodu uchwalenia tej ustawy, miêdzy
innymi ze wzglêdu na to, ¿e dotychczasowe usta-
lenia, jeœli chodzi o wywóz, mia³y charakter bar-
dzo restrykcyjny. Uwa¿am, ¿e o ile nie jesteœmy
w stanie kontrolowaæ wszystkich, którzy wyje¿-
d¿aj¹ za granicê, o tyle nale¿y tê kontrolê ograni-
czyæ do faktycznych skarbów kultury, bo inaczej
w sytuacji funkcjonowania uk³adu z Schengen po
prostu siê nie da. Moje zadowolenie dotyczy
przede wszystkim spraw zwi¹zanych z wyburza-
niem zabytków, które s¹ zabytkami w ewidencji
gmin. Wiele takich przypadków mia³o miejsce
w £odzi. Wiele budynków, które stanowi³y zabytki
architektury fabrycznej, wyburzono, poniewa¿
nikt nie musia³ z konserwatorem zabytków kon-
sultowaæ, czy mo¿na to zrobiæ. Dziêki ustawie ten
smutny proceder zostanie powstrzymany i to jest
podstawowy powód mojego zadowolenia.

Zastanawiam siê nad jeszcze jedn¹ spraw¹.
Zabytkom najbardziej szkodz¹ wyburzenia, zde-
cydowanie, to nie ulega w¹tpliwoœci, ale czasami
s zkodz¹ t e ¿ p r z ep rowadzane r emonty .
Chcia³bym zwróciæ uwagê ministerstwa na ten
problem. Ostatnio czyta³em artyku³ o dokona-
nym przez w³adze wileñskie remoncie Ostrej
Bramy, podczas którego w zasadzie ca³kowicie
zmieniono pewne elementy tego zabytku, uno-
woczeœniono coœ, co zosta³o ukszta³towane przez
wiele lat. Mam na myœli na przyk³ad œlady piel-

grzymów, bo schody, które by³y wytarte nogami
pielgrzymów, zosta³y zast¹pione nowiutkimi, ³a-
dnymi schodami.

Chcia³bym apelowaæ do pana ministra o to, aby
konserwatorzy wojewódzcy zwracali szczególn¹
uwagê podczas wszelkiego rodzaju remontów
i konserwacji takich budynków. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszard Górecki.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Mnie bardzo cieszy to, ¿e pan tak mocno anga-

¿uje siê w ochronê dziedzictwa kulturowego i na-
szych zabytków. W Polsce jest wiele obszarów,
które wymagaj¹ naprawdê intensywnej pracy.
Rozumiem to, ¿e jest problem ze œrodkami finan-
sowymi, s¹ aplikacje, macie wielkie problemy
z rozstrzyganiem tych konkursów, sytuacja fi-
nansowa nie pozwala w tym roku zadowoliæ wszy-
stkich. To jest powszechnie znana sprawa.

Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e pew-
ne strategiczne obszary, zabytki dziedzictwa kul-
turowego powinny byæ wpisane na jak¹œ listê
i chronione ze strony rz¹du. Chcê tu wskazaæ
Warmiê i Mazury i podaæ przyk³ad Sztynortu. To
jest coœ wspania³ego, przepiêkny zamek, który
powsta³ na prze³omie XVI i XVII w., w³aœciwie nie
zamek, a pa³ac zbudowany przez rodzinê Leh-
ndorffów. By³a to rodzina, która wspó³pracowa³a
z naszymi królami. Ostatni cz³onek tej rodziny
zgin¹³, bo w³aœnie wspó³pracowa³, zosta³ zamor-
dowany przez Niemców w Wilczym Szañcu, kiedy
z pu³kownikiem Stauffenbergiem tworzy³ koalicjê
przeciwko Hitlerowi.

Chcê powiedzieæ, ¿e powinniœmy zrobiæ wszyst-
ko, by tam na Mazurach Sztynort pozosta³ cen-
trum wspólnej kultury polsko-niemieckiej, rozwi-
jaj¹cej siê tak intensywnie w Prusach Wscho-
dnich, które by³y naszym partnerem. Chcê te¿ po-
wiedzieæ, ¿e jest w tej sprawie tak¿e apel strony
niemieckiej. Niemcy, pewna grupa Niemców za-
anga¿owanych w ochronê zabytków zorganizowa-
³a niemieck¹ fundacjê ochrony zabytków, której
celem jest uratowanie Sztynortu. Sztynort zosta³
teraz przejêty przez tê fundacjê, zosta³ zabrany
firmie Tiga. Sztynort sta³ siê w³asnoœci¹ fundacji,
ale nie dlatego, ¿e Niemcy chc¹ go zabraæ, oni
chc¹ go wyremontowaæ i przekazaæ komuœ, kto
o to zadba. Powsta³a te¿ druga, siostrzana funda-
cja w Polsce, której celem jest ratowanie tego
miejsca. Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e ta fundacja po-
wsta³a w Niemczech po to, by Niemcy mogli prze-
kazywaæ na ten cel 1% z odpisów podatkowych.
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Uwa¿am, ¿e trzeba by³oby tu podj¹æ jak¹œ inicja-
tywê wspó³pracy miêdzynarodowej.

Przepraszam, to siê nie wi¹¿e bezpoœrednio z t¹
ustaw¹, ale chcê tak¿e pañstwa senatorów zo-
rientowaæ, ¿e s¹ pewne ikony, na które trzeba
zwróciæ uwagê i zmobilizowaæ chyba nas wszyst-
kich, ¿ebyœmy je chronili. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
PansenatorSkurkiewicz ju¿ jestbliskomównicy.
Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Nie bêdê w ¿aden sposób dyskutowa³ z potrze-

b¹ uchwalenia czy te¿ nie tej ustawy, bo wszyscy
jesteœmy zgodni co do tego, ¿e ustawa jest wa¿na
i nale¿y tê nowelizacjê przyj¹æ. Chcia³bym jednak
jeszcze raz zwróciæ pañstwa uwagê na art. 3.
Oczywiœcie rozumiem to, co mówi³ pan minister.
Poniewa¿ pozwolenie na budowê czy rozbiórkê
wydaje prezydent, wójt lub burmistrz, by³oby byæ
mo¿e dziwne dopisywanie jeszcze tego organu ja-
ko opiniuj¹cego to pozwolenie. Byæ mo¿e nale¿y
pomyœleæ, aby iœæ w tym kierunku, aby to nie wójt,
burmistrz czy prezydent opiniowa³ sprawê, tylko
mo¿e rada gminy, mo¿e nale¿y okreœliæ, ¿e nie mo-
¿e to siê odbyæ bez opinii rady gminy w³aœciwej dla
tego¿ zabytku. I tak¹ poprawkê zg³aszam.
Chcia³bym, ¿ebyœmy póŸniej, mam nadziejê,
w drodze porozumienia, z ministerstwem – oczy-
wiœcie jest mo¿liwoœæ dokonania autopoprawki –
wypracowali konsensus, szczególnie dobry dla
tych, którzy chroni¹ zabytki.

Druga kwestia, Szanowni Pañstwo, zwi¹zana
jest z pojazdami zabytkowymi. Panie Ministrze,
w istocie wydawa³oby siê, ¿e kwota 32 tysiêcy z³
jest tak¹ optymaln¹ kwot¹, w przypadku której
nale¿y wystêpowaæ o jednorazowe pozwolenie na
sta³y wywóz zabytku, pojazdu za granicê. Ale
chcia³bym przekonaæ i Wysok¹ Izbê, i pana mini-
stra, ¿eby jednak tê kwotê obni¿yæ – te¿ sk³adam
w³aœciw¹ poprawkê – do 15 tysiêcy z³. Bo pojazdy
to nie s¹ tylko samochody, to s¹ równie¿ motory,
które tak¿e w tym katalogu s¹ umieszczone.
A proszê te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e jest jeszcze wiele
zabytkowych pojazdów niszczej¹cych, które s¹
wywo¿one gdzieœ poza granice, a które mog¹ byæ
restaurowane i mog¹ s³u¿yæ nowym w³aœcicielom,
ju¿ niekoniecznie z Polski. Jestem co do tego obni-
¿enia przekonany, a chcia³bym te¿ przekonaæ
i ministerstwo do tego, aby zamiast 32 tysiêcy z³
jednak by³a ni¿sza kwota – ja proponujê kwotê

15 tysiêcy z³, ale jest to oczywiœcie pole do dysku-
sji – tak ¿eby wiêksza liczba pojazdów wyje¿d¿a-
j¹cych czy wywo¿onych za granicê wymaga³a tego
jednorazowego zezwolenia ministerialnego. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Janusz Sepio³, zapraszam.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa mia³a rozszerzyæ formy ochrony zabyt-

ków tak, ¿eby objête ni¹ by³y wszystkie rodzaje
decyzji lokalizacyjnych. Umknê³a nam jednak de-
cyzja o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w za-
kresie lotniska u¿ytku publicznego. W naszej Iz-
bie przyjêliœmy tak¹ ustawê, ¿e lotniska te¿ s¹
w tym systemie, powiedzia³bym, ekstraordyna-
ryjnym. Oczywiœcie mo¿na powiedzieæ, ¿e to s¹
tak incydentalne przypadki, ¿e nie bêd¹ stanowi³y
problemu, ale dla czystoœci systemu i na wszelki
wypadek – akurat wiem, ¿e s¹ takie lotniska, wo-
kó³ których s¹ obiekty znajduj¹ce siê w ewiden-
cjach – nale¿a³oby uzupe³niæ ustawê, ten katalog
decyzji o decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwe-
stycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego; to
siê pojawia w trzech miejscach w ustawie. I tak¹
poprawkê chcia³bym z³o¿yæ.

Wydaje mi siê tak¿e, ¿e w artykule przejœcio-
wym, art. 8, który mówi, co siê dzieje do czasu za-
³o¿enia gminnej ewidencji zabytków, to znaczy
gminnej ewidencji zabytków w rozumieniu prze-
pisów tej ustawy, tego rozszerzenia katalogu nie
ma. Dalej mówi siê tylko o decyzjach WZ, tak wiêc
tutaj te¿ proponujê dopisaæ wszystkie rodzaje de-
cyzji lokalizacyjnych, jakie funkcjonuj¹ w pol-
skim obiegu prawnym. I tak¹ poprawkê tak¿e
chcia³bym z³o¿yæ.

I jeszcze tylko krótki komentarz. W czasie de-
baty rozmawialiœmy równie¿ o wywozach czaso-
wych. Wydaje siê, ¿e jest w Polsce kategoria zabyt-
ków, które nie powinny opuszczaæ naszego teryto-
rium, i trzeba powiedzieæ, ¿e nie znaleŸliœmy for-
mu³y, jak w tej sprawie postêpowaæ. Jedynym za-
worem jest w tej chwili decyzja wojewódzkiego
konserwatora zabytków, który mo¿e nie wydaæ
zgody na czasowy wywóz zabytku. Wydawa³oby
siê, ¿e to jest wystarczaj¹cy zawór, ale ja jestem
sceptyczny. W sytuacji, kiedy grozi nam, ¿e na-
st¹pi zupe³na utrata autonomii przez s³u¿by
ochrony zabytków – to bêd¹ dyrektorzy w urzê-
dach wojewódzkich – bêdzie mo¿liwoœæ wp³ywa-
nia na nich i po prostu si³a ich decyzji bêdzie zna-
cznie mniejsza.

To nie jest problem czysto polski. We Francji
wielk¹ burzê wzbudzi³a sprawa Luwru w Abu
Dhabi. Czy rzeczywiœcie jest tak, ¿e jak jest szmal,
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to mo¿e byæ Luwr w Abu Dhabi, czy jednak trzeba
przyjechaæ do Pary¿a, ¿eby zobaczyæ skarby sztu-
ki francuskiej czy europejskiej? Tak wiêc jest te¿
pytanie, czy „Damê z ³asiczk¹” trzeba zobaczyæ
w Krakowie, czy po prostu ona sobie mo¿e podró-
¿owaæ, bo akurat s¹ na to pieni¹dze. Ale tê sprawê
zostawiam w zawieszeniu, bo wygl¹da na to, ¿e
nie mamy formu³y, co zrobiæ, ¿eby niektóre zabyt-
ki mo¿na by³o zobaczyæ tylko w Polsce. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany w ustawie o ochronie za-

bytków nale¿y przyj¹æ z aplauzem, zw³aszcza jeœli
chodzi o dosyæ szerokie okreœlenie tych obiektów,
które mog¹ byæ wywo¿one bez pozwolenia, i po-
wi¹zanie tego, po pierwsze, z kryterium czaso-
wym, czyli nie mog¹ mieæ powy¿ej piêædziesiêciu
lat, a po drugie, z kryterium ich wartoœci. Daje to
pewn¹ jasnoœæ w sprawie, która do tej pory by³a
bardzo, bardzo niedookreœlona.

Mam jednak jedn¹ uwagê, dotycz¹c¹ art. 113a,
który wprowadza penalizacjê niepowiadomienia
o przywiezieniu zabytku, na którego wywóz uzys-
kane zosta³o pozwolenie. Proszê pañstwa, ja ge-
neralnie rzecz bior¹c, jestem przeciwko penalizo-
waniu naszego ¿ycia. Cz³owiek jest istot¹ woln¹
i jedynie wtedy, gdy jest to niezbêdne, powinna
byæ ingerencja, zw³aszcza prawa karnego czy kar-
noadministracyjnego, jak w tym przypadku, bo
tutaj chodzi w istocie o wykroczenie. Moje pytanie
jest wiêc takie: czy jest to konieczne? Do tej pory
takiej penalizacji nie przewidywano, mimo ¿e ten
obowi¹zek powiadomienia istnia³. Wprowadzimy
zatem coœ nowego. I czy jest to rzeczywiœcie konie-
czne?

A po drugie, chcia³bym zwróciæ uwagê na jesz-
cze jedn¹ sprawê. Tutaj nastêpuje w zasadzie
przeniesienie ciê¿aru dowodu z urzêdu, który po-
winien ewentualnie wnosiæ o œciganie kogoœ, kto
nie dope³ni³ tego obowi¹zku, na obywatela. Proszê
bowiem zwa¿yæ, ¿e je¿eli ktoœ nie zachowa doku-
mentu, z którego wynika³o, ¿e dochowa³ tego wy-
mogu, czyli ¿e powiadomi³ urz¹d o przywiezieniu
z powrotem tego zabytku, na którego wywóz za
granicê uzyska³ pozwolenie, to biada mu.
W zwi¹zku z tym mo¿e dochodziæ do sytuacji, ¿e
ktoœ bêdzie œcigany tylko dlatego, ¿e z jednej stro-
ny nie zachowa³ siê u niego dowód tego, ¿e przy-
wióz³ zabytek z powrotem, a z drugiej strony urz¹d
nie posiada takiego dowodu. Ma³o tego, jest to wy-
kroczenie trwa³e, bo proszê pañstwa, ono trwa tak

d³ugo, dopóki ktoœ tego obowi¹zku nie spe³ni. I te-
raz ktoœ tylko z tego powodu, ¿e nie dysponuje
okreœlonym dokumentem, mo¿e ¿yæ w sta³ej nie-
pewnoœci. A przecie¿ to powinno byæ na odwrót:
cz³owiek powinien byæ wolny, a jeœli chodzi o obo-
wi¹zki, skoro ju¿ siê na niego takie nak³ada, to
sprawdzanie przestrzegania wykonania tych obo-
wi¹zków powinno spoczywaæ na urzêdach.

Dlatego proponujê zmianê tego artyku³u po-
przez wprowadzenie sformu³owania, ¿e kto odma-
wia przed³o¿enia zawiadomienia o przywiezieniu
zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega karze grzywny. Wtedy, proszê pañstwa,
unikniemy takich sytuacji, ¿e karaniu bêd¹ podle-
gali ci, którzy czasami przez zwyk³e zapomnienie
tego nie dokonali. A muszê powiedzieæ, ¿e to mog¹
byæ czêste przypadki. Bo, proszê pañstwa, gdy ucz-
niowie szkó³ muzycznych wyje¿d¿aj¹ z koncertami
za granicê, to najczêœciej wywo¿¹ ze sob¹ instru-
menty muzyczne, na których wywiezienie koniecz-
ne jest uzyskanie pozwolenia. I to jest praktyka
bardzo czêsta, najczêœciej to dotyczy skrzypiec, na
których uczniowie graj¹. I teraz z jednej strony ma-
my obci¹¿aæ rodziców obowi¹zkiem powiadomie-
nia, ¿e te skrzypce rzeczywiœcie z powrotem zosta³y
przywiezione, a z drugiej strony œcigaæ ich, gdy na
przyk³ad o tym zapomn¹. Wydaje mi siê, ¿e jest to
zbyt daleko id¹ca ingerencja. Dlatego uwa¿am, ¿e
nale¿a³oby wprowadziæ tak¹ zasadê, ¿e je¿eli urz¹d
pozostaje w niepewnoœci co do tego, czy te skrzyp-
ce zosta³y przywiezione czy nie, to powinien przy-
pomnieæ rodzicom o tym, ¿e nie zg³osili jeszcze fak-
tu, i¿ zosta³y one z powrotem przywiezione. Jeœli
przepis art. 113a mówi³by o tym, ¿e ten, kto odma-
wia przed³o¿enia oœwiadczenia o przywiezieniu
z powrotem przedmiotu, na którego wywóz czaso-
wy uzyska³ zezwolenie, podlega karze grzywny, to
myœlê, ¿e bêdzie mo¿na pogodziæ interes z jednej
strony pañstwa, a z drugiej strony konkretnego
obywatela. Tak¹ poprawkê zg³aszam. Dziêkujê.
Przedk³adam j¹, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
(SenatorZbigniewCichoñ: Ju¿, tylkopodpiszê…)
Proszê podpisaæ i przed³o¿yæ.
Pan senator WoŸniak jako ostatnio dyskutant.

Proszê bardzo o zabranie g³osu.
(Senator Stanis³aw Kogut: Jako przedostatni.)
Czy¿by przedostatni? To jest ostrze¿enie, Panie

Senatorze?
Zapraszam.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja nie mam w¹tpliwoœci, ¿e zmiany w ustawie

id¹ w dobrym kierunku i ¿e nie ma zagro¿enia dla
zbiorów zabytków w Polsce. Te najcenniejsze s¹
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w zasobie publicznym i s¹ dobrze chronione. Co
do tego nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci. Ustawa wpro-
wadza szereg zmian, które s¹ oczekiwane przez
œrodowisko, uelastyczniaj¹ prawo oraz czyni¹ je
bardziej racjonalnym i bardziej przyjaznym.

Korzystaj¹c z obecnoœci pana ministra,
chcia³bym zwróciæ uwagê na kwestiê nastêpu-
j¹c¹. W starej Polsce, jak to my na zachodzie mó-
wimy, gdzie kamieñ, tam zabytek. W Polsce za-
chodniej, w województwie lubuskim, nie braku-
je zabytków, ale te nale¿¹ce do polskiego dzie-
dzictwa kulturowego s¹ w zasadzie pojedynczy-
mi egzemplarzami – mam tu na myœli g³ównie
zabytki architektury – a s¹ bez w¹tpienia wyj¹t-
kowe dla polskiej kultury, dla polskiego dziedzi-
ctwa historycznego, dla polskiej tradycji. Mam
na myœli pocysterski zespó³ klasztorny w Para-
dy¿u, w którym od lat piêædziesi¹tych do dzisiaj
mieœci siê seminarium duchowne. Jest to zaby-
tek wyj¹tkowej klasy, ale te¿ o wyj¹tkowej ran-
dze dla polskiej historii. Do tego stopnia wyj¹t-
kowej, ¿e swego czasu wprowadzono ustawowy
nakaz, by ka¿dy opat klasztoru zakonu cyster-
skiego mia³ polskie pochodzenie. To œwiadczy
o tym, ¿e w starej Polsce, do czasu rozbiorów,
w tym miejscu najdalej wysuniêtym na zachód
Rzeczypospolitej starano siê chroniæ polsk¹
kulturê. Jest tak¿e zamek w Miêdzyrzeczu,
wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego, zamek,
którego relikty s¹ oczywiœcie o wiele starsze,
ani¿eli to, co dzisiaj przybra³o formê muzealn¹.
Jest grodzisko santockie, „custodia et clavis Re-
gni Poloniae” – jak pisa³ Gall Anonim. Mimo i¿
kasztelania ta nie by³a ju¿ w granicach Polski, to
jednak zachowano tytu³ kasztelana santockiego
i do koñca istnienia Rzeczypospolitej Obojga
Narodów go nadawano. Jestem przekonany, ¿e
w tym miejscu powinien powstaæ park kulturo-
wy, który przypomina³by, ¿e jest to miejsce
z czasów pañstwa Polan, a wiêc z okresu budo-
wania zrêbów pañstwa polskiego.

Trzy lata temu zainspirowa³em porozumienie,
w efekcie którego, z udzia³em Instytutu Archeolo-
gii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, wznowiono
wykopaliska na grodzisku. Ostatnie by³y prowa-
dzone w latach piêædziesi¹tych, a jeszcze wczeœ-
niejsze, które mia³y wykazaæ, ¿e Santok jest ele-
mentem niemieckiego dziedzictwa kulturowego,
a nie polskiego – w latach trzydziestych przez Nie-
mców. W Kroœnie Odrzañskim w trakcie rekon-
strukcji jest Zamek Piastów Œl¹skich, w którym
zmar³a œwiêta Jadwiga. To s¹ obiekty, które jako
najcenniejsze poœród wielu obiektów dziedzictwa
niemieckiego winny byæ, w moim przekonaniu,
ale nie tylko moim, przedmiotem troski g³ównego
konserwatora zabytków. W wielu przypadkach
tak siê dzieje, za co panu ministrowi chcê podziê-
kowaæ. Chcê tak¿e prosiæ, aby pamiêta³ o tym, ¿e

tych zabytków jest tak niewiele, a je¿eli tak nie-
wiele, to zas³uguj¹ na szczególn¹ ochronê, troskê
i pamiêæ. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut, proszê.
(Senator Stanis³aw Kogut: Jak zawsze z uœmie-

chem.)
Pan senator czy ja?

Senator Stanis³aw Kogut:

Ja, Panie Marsza³ku.
(G³os z sali: Obaj.)
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Ktoœ tu powiedzia³ humorystycznie, ¿e bêdzie

mówi³ o parowozach. W zwi¹zku z tym zacznê od
parowozów. Cieszê siê ogromnie, ¿e pan minister
interesuje siê skansenami kolejowymi, jakie s¹
w Chabówce, Sochaczewie i wielu, wielu innych…

(Senator Henryk WoŸniak: W Olsztynie.)
W Olsztynie tak¿e.
…miejscach w Polsce. To tak¿e nale¿y do za-

sobów kultury, to te¿ jest zabytek. Wszystkim
tym, którzy z tak¹ ironi¹ mówi¹ o parowozach,
polecam, Szanowne Panie i Panowie Senatoro-
wie, wyjazd do Anglii, do Yorku, i zobaczenie
wspania³ego muzeum, na którego funkcjonowa-
nie daj¹ pieni¹dze biznesmeni, angielskie mini-
sterstwo kultury. Trzeba zobaczyæ, z jak ogrom-
n¹ dum¹ pokazuj¹ salonkê, któr¹ jeŸdzi królo-
wa El¿bieta.

Mam jeszcze proœbê, a w³aœciwie podziêkowa-
nie. Uwa¿am, ¿e pan minister bardzo dobrze chro-
ni zabytki, kulturê polsk¹. Powiem krótkie przy-
s³owie: „Narody, które trac¹ pamiêæ – trac¹ ¿ycie”.
A zabytki i kultura to jest tak¿e nasza historia. Ja,
podobnie, jak pan senator WoŸniak, mogê wiele
tych zabytków wymieniaæ, ale nie bêdziemy siê li-
cytowaæ, które województwo jest najwa¿niejsze.
Ja powiem tak. Panie Ministrze, jeszcze raz dziê-
kujê i zwracam siê z proœb¹ o pomoc finansow¹
w dokoñczeniu remontu klasztoru sióstr klarysek
w Starym S¹czu. To jest zabytek UNESCO. Zwra-
cam siê tak¿e z ogromn¹ proœb¹ o pomoc dla kla-
sztoru ojców cystersów w Szczyrzycu, bo to te¿
jest ogromnie wa¿ny zabytek.

Sprawa nastêpna, Panie Ministrze. Zwracam siê
z proœb¹ o ochronê Biecza. Jeœli ktoœ nie wie, to
w Bieczu by³a najs³ynniejsza szko³a katów i tam
znajdujesiê chybanajpiêkniejszy zabytekwPolsce.

Sprawa nastêpna, Panie Ministrze. W tamtym
rejonie…

(Senator Henryk WoŸniak: W³oszczowa.)
(Weso³oœæ na sali)
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Pañstwo Drodzy, mo¿na docinaæ, mo¿na ¿arto-
waæ, ale to s¹ jednak elementy naszej kultury.

W wielu rejonach, Panie Ministrze, s¹ szlaki ar-
chitektury drewnianej, cerkwie… Nie ma mo¿liwo-
œci, ¿eby to zosta³o wyremontowane, je¿eli ma pan
do dyspozycji tak ma³e œrodki. Powiem o zamku
w Zagórzanach, który uleg³ ca³kowitej dewastacji.

Panie i Panowie Senatorowie! Szanowny Panie
Marsza³ku!

Je¿eli mamy tak ogromne proœby i ¿yczenia
dotycz¹ce ochrony zabytków kultury, a tak¿e po-
dziêkowania za tê ochronê, to w zwi¹zku z bud¿e-
tem pamiêtajmy tak¿e o pieni¹dzach na te zabyt-
ki, bo niektóre z nich nikn¹ bezpowrotnie. Panie
Ministrze, dyskutowa³em tutaj i poda³em panu
przyk³ad przecudownej cerkwi grekokatolickiej
w Polanach. Malowid³a œcienne i ca³e prezbite-
rium niszczej¹. ¯adne województwo w Polsce
z pieniêdzy samorz¹dowych tego by nie utrzyma-
³o. Musimy stworzyæ jakiœ program ochrony.
Pañstwo Drodzy, tak jak o niepe³nosprawnych,
tak i o kulturze trzeba mówiæ ponad podzia³ami
politycznymi. Trzeba tym ludziom pomóc.
Wszyscy o to prosimy, za to dziêkujemy i tego
¿¹damy. 8 milionów na odnowê zabytków nie wy-
starczy, Szanowny Panie Senatorze WoŸniak, Pa-
nie Bisztyga… Pan dobrze wie, ile w Ma³opolsce
jest zabytków…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Na Wawel…)
Nie wystarczy nawet na zabytki w jednym po-

wiecie województwa pana WoŸniaka. Jeszcze raz
dziêkujê za opiekê nad zabytkami, bo chodzi o to,
¿ebyœmy o nich nie zapominali. Dlatego apelujê
do pañstwa senatorów i pana marsza³ka – bo
w poznañskim te¿ jest wiele zabytków – o pamiêæ
o tym podczas prac nad projektem bud¿etu. Dziê-
kujê serdecznie. Bijcie brawa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, lista mówców zosta³a wyczer-

pana.
Bardzo siê cieszê. Przywo³ywano tu ró¿ne woje-

wództwa. Mam nadziejê, ¿e ta lista mog³aby byæ
znacznie d³u¿sza. W szczególnoœci dziêkujê panu
senatorowi WoŸniakowi, który walczy³ o najbar-
dziej na zachód wysuniête starostwo Wielkopol-
ski, a nie województwa lubuskiego, czyli Miêdzy-
rzecz tak naprawdê.

(Rozmowy na sali)
Tak, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci…
Panie Ministrze, rozumiem, ¿e zg³oszono kilka

poprawek legislacyjnych. Zaraz je odczytam.
Oczywiœcie móg³by pan od razu siê do nich od-
nieœæ. Ja proponujê krótkie odniesienie siê teraz,
je¿eli pan uwa¿a to za niezbêdne. Potem musimy

zwo³aæ posiedzenie komisji i na nim bêdzie mia³
pan obowi¹zek wypowiedzenia siê.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan coœ powie-
dzieæ na temat tych poprawek?

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Tomasz Merta:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli mogê, bardzo krótko chcia³bym siê od-

nieœæ do pewnych w¹tków, które zosta³y poruszo-
ne, koncentruj¹c siê na poprawkach.

Chcia³bym jeszcze raz odnieœæ siê do wypowie-
dzi pani senator wskazuj¹cej, ¿e te przepisy s¹ ra-
czej utrudnieniem, a nie u³atwieniem dla obywa-
teli. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e tak nie jest. My za-
k³adamy, ¿e w wiêkszoœci przypadków celnik nie
bêdzie kwestionowa³ wartoœci wywo¿onych
przedmiotów, a jeœli to bêdzie robi³, to bêdzie mo¿-
na mu przedstawiæ jeden z wyliczonych w ustawie
dokumentów – na przyk³ad fakturê z galerii o za-
kupie danego dzie³a – który pozwoli rozstrzygn¹æ,
kto ma w tej sprawie racjê. Ponadto nie lekcewa-
¿y³bym jednak sprawy szkoleñ dla celników. Oni
pozostaj¹ z nami w sta³ej relacji. W naszym imie-
niu dzia³a przede wszystkim Oœrodek Ochrony
Zbiorów Publicznych. Chcê powiedzieæ, ¿e przy
poszczególnych izbach celnych s¹ koordynatorzy
do spraw ochrony zabytków, czyli istnieje te¿ we-
wnêtrzny system dotycz¹cy takiej specjalizacji.

Jesteœmy sk³onni poprzeæ odnosz¹ce siê do
obszarów morskich poprawki, które istotnie do-
precyzowuj¹ szczególny charakter tych prac. My
do tej pory pos³ugiwaliœmy siê zapisem, ¿e stosu-
je siê pewne ogólne regu³y, które dotycz¹ tak¿e
obszarów morskich. Te poprawki pozwalaj¹ to
sprecyzowaæ, odnieœæ siê do charakteru tych ob-
szarów bezpoœrednio. Jesteœmy gotowi je po-
przeæ.

Co do wniosków dotycz¹cych poparcia tego czy
innego zabytku powiem w ten sposób: to jest bar-
dzo trudne zadanie, dlatego ¿e co roku mamy apli-
kacje opiewaj¹ce na kwoty od kilkuset milionów
do 1 miliarda z³, a dysponujemy bud¿etem – ró¿-
nie by³o w ró¿nych latach, inaczej by³o przed kry-
zysem, inaczej jest po – od 50 milionów z³ do
100 milionów z³. To jest kropla w morzu rzeczywi-
stych potrzeb. Dzielimy tê kroplê i, rzecz jasna,
jest to trudne, a w wielu wypadkach zupe³nie nie-
wystarczaj¹ce.

Nie wydaje mi siê, ¿ebyœmy potrzebowali osob-
nego uzgodnienia z rad¹ gminy, ale w momencie,
gdy ta poprawka przybierze kszta³t precyzyjnego
zapisu, spróbujemy siê do niej odnieœæ na posie-
dzeniu komisji.
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Poprawki senatora Sepio³a wydaj¹ nam siê za-
sadne, wiêc akceptujemy je i popieramy.

Oczywiœcie mo¿e powstaæ poprawka mówi¹ca
o zmianie formu³y dotycz¹cej kary czy wykrocze-
nia za niepowiadomienie o przywozie, ale proszê
pamiêtaæ, ¿e filozofia ustawy o ochronie zabytków
zak³ada – na tym polega ta regulacja – i¿ w³aœciciel
zabytku w pewnej mierze ma ograniczone prawo
w³aœcicielskie, czyli s¹ na niego na³o¿one pewne
szczególne obowi¹zki. Jest wiele rzeczy, które po-
winien uczyniæ. Je¿eli dostanie pozwolenie na wy-
wóz pewnego obiektu w okreœlonym terminie, to
wydaje siê rzecz¹ zasadn¹ i mieszcz¹c¹ siê w kon-
strukcji ca³ej ustawy na³o¿enie na niego obowi¹z-
ku powiadamiania o tym, ¿e dany przedmiot przy-
wióz³. A je¿eli chodzi o skrzypce, orkiestry itp., to
chcê powiedzieæ, ¿e w wiêkszoœci przypadków te
k³opoty s¹ teoretyczne w tym sensie, ¿e istnieje te¿
wielokrotne pozwolenie na wywóz czasowy, czyli
w takim przypadku nie jest potrzebne uzyskiwa-
nie jednorazowego pozwolenia.

Chcia³bym jeszcze powiedzieæ o jednej ewen-
tualnej poprawce, dotycz¹cej zmiany kwoty odno-
sz¹cej siê do zabytkowych pojazdów. Panie Sena-
torze, je¿eli wpiszemy sumê 15 tysiêcy z³, to fakty-
cznie uda nam siê osi¹gn¹æ stan z punktu widze-
nia niektórych doskona³y, to znaczy praktycznie
nie bêdzie takich pojazdów, które mog³yby byæ
wywo¿one bez pozwolenia. Dlatego ¿e w³aœciwie
wszystkie bêd¹ mia³y wartoœæ powy¿ej 15 tysiêcy
z³. Z naszych szacunków tak wynika. Przeprowa-
dziliœmy wnikliw¹ kwerendê i przeanalizowaliœmy
kilkaset próœb o pozwolenie na wywóz zabytko-
wych pojazdów. Tak naprawdê myœlê, ¿e eksperci
stanêliby na takim stanowisku, ¿e pojazdy, które
s¹ naprawdê wartoœciowe i w przypadku których
powinno siê odmówiæ wydania pozwolenia na wy-
wóz, to pojazdy, których wartoœæ jest jeszcze wy¿-
sza, gdzieœ w przedziale 50–60 tysiêcy z³. Ja nie je-
stem ekspertem w tej sprawie, polegam na zdaniu
ekspertów. Wydawa³o nam siê, ¿e zapisanie 32 ty-
siêcy to jest rozs¹dny kompromis. Zapis o 15 ty-
si¹cach praktycznie bêdzie przeciw za³o¿eniom
tego rozwi¹zania, które jednak mia³o rozró¿niæ to,
co mo¿e byæ wywo¿one bez pozwolenia, od tego, co
musi uzyskaæ pozwolenie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
To by³o ustosunkowanie siê do poprawek.
Wymieniê te poprawki: wnioski o charakterze

legislacyjnym z³o¿yli senatorowie Grzyb, Skurkie-
wicz, Sepio³ i Cichoñ.

To powiedziawszy, zamykam dyskusjê.
Jednoczeœnie, poniewa¿ zosta³y zg³oszone po-

prawki, proszê obie komisje, to znaczy Komisjê
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-

stwowej oraz Komisjê Kultury i Œrodków Przeka-
zu, o przygotowanie wspólnego sprawozdania po
dyskusji na temat tych poprawek.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za obecnoœæ.
Pozwolê sobie na komentarz: to by³ znakomity

przypadek konstruktywnej dyskusji, w czasie któ-
rej wniesiono projekty poprawek do ustawy. Rze-
czywiœcie jest ona przygotowana przez ca³¹ Izbê.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym.

Ustawa jest w druku nr 776, a sprawozdanie
komisji w druku nr 776A.

Pan senator Andrzej Misio³ek ju¿ siê zbli¿a, ¿e-
by przedstawiæ sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o uchwalonej
przez Sejm dnia 12 lutego ustawie o zmianie usta-
wy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym. W dniu 16 lu-
tego odby³o siê posiedzenie Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu w tej sprawie.

Ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostoso-
wania systemu prawa do wyroku Trybuna³u Kon-
stytucyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Trybuna³
Konstytucyjny orzek³ w nim o niezgodnoœci art. 58
ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym
z dnia 27 lipca 2005 r. w zakresie, w jakim pomija
prawo zwi¹zków zawodowych dzia³aj¹cych w uczel-
ni niepublicznej do opiniowania zmian w jej statu-
cie. Stan niekonstytucyjnoœci, zdaniem Trybuna³u
Konstytucyjnego, mo¿e zostaæ zniesiony przez za-
pewnienie w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym kompetencji opiniodawczych zwi¹zkom za-
wodowym istniej¹cym w uczelniach niepublicz-
nych. I to stanowiprzedmiotprocedowanejustawy.

Komisja w trakcie obrad zaproponowa³a jedn¹
poprawkê. Poprawka dotyczy art. 1 pkt 2
lit. a i usuwa z zapisu, który by³ uchwalony przez
Sejm, s³owa „z zastrze¿eniem art. 24 ust. 1”. Re-
zygnacja z tego krótkiego fragmentu tekstu w no-
welizowanym przepisie usuwa w¹tpliwoœci, czy
zmiany w statucie uczelni niepublicznej nada-
nym po raz pierwszy wymagaj¹ zasiêgniêcia opinii
zwi¹zków zawodowych, i przes¹dza, ¿e taka opi-
nia jest konieczna. Komisja wnosi do Wysokiego
Senatu o przyjêcie ustawy z t¹ jedn¹ poprawk¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora? Dziêkujê

bardzo.
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To jest rz¹dowy projekt ustawy. Do prezento-
wania stanowiska zosta³ upowa¿niony prezes Ra-
dy Ministrów. Witam pana wiceprezesa Rz¹dowe-
go Centrum Legislacji, pana Piotra Gryskê.

Czy chcia³by pan wypowiedzieæ siê na temat tej
ustawy? To zapraszam.

Pan Piotr Gryska, wiceprezes Rz¹dowego Cen-
trum Legislacji.

Proszê bardzo.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Piotr Gryska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Jestem debiutan-

tem na tej sali.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Witamy de-

biutanta na tym miejscu.)
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za

bardzo analityczn¹ pracê w trakcie posiedzenia Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu. Mimo ¿e ta ustawa
mawzasadziedwaartyku³ymerytoryczne,dyskusja
by³a bardzo d³uga, pog³êbiona, wieloaspektowa, ob-
jê³a te¿ omówienie wszystkich aspektów praktycz-
nych, zwi¹zanychzwejœciemw¿ycie tejnowelizacji.

Chcia³bym odnieœæ siê krótko do poprawki zg³o-
szonej w toku pracy. Otó¿ w ocenie rz¹du zastrze-
¿enie znajduj¹ce siê w art. 58 ust. 1 jest potrzebne.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na ró¿ny tryb uchwala-
nia pierwszego statutu uczelni publicznej i uczelni
niepublicznej. Otó¿ w odniesieniu do uczelni pub-
licznej ustawa wskazuje zarówno odrêbny organ
uprawniony do nadania pierwszego statutu, jak
i odrêbny tryb nadania tego pierwszego statutu.
W odniesieniu do uczelni niepublicznych ustawa
wprowadza w art. 24 ust. 1 jednoznaczne stwier-
dzenie, ¿e pierwszy statut zawsze jest nadawany
przez za³o¿yciela uczelni. Je¿eli teraz spojrzymy do
art. 58 ust. 1, to powtarza on zapis mówi¹cy o za³o-
¿ycielu uczelni. Otó¿ mówi o tym, ¿e statut uczelni
niepublicznej nadaje jej za³o¿yciel albo uchwala
organ kolegialny uczelni wskazany w statucie,
z zastrze¿eniem art. 24 ust. 1, czyli z tym zastrze¿e-
niem, ¿e uchwalenie czy nadanie pierwszego sta-
tutu dokonywane jest zawsze przez za³o¿yciela
uczelni, zaœ sam tryb uchwalania statutu jest taki
sam w przypadku uczelni niepublicznej, niezale¿-
nie od tego, czy chodzi o pierwszy statut, czy statut
kolejny, czy te¿ wszystkie zmiany do statutu.

St¹d w ocenie rz¹du zastrze¿enie dotycz¹ce
podmiotu i uchwalenia pierwszego statutu jest
potrzebne i nie budzi w¹tpliwoœci interpretacyj-
nych. Znajduje siê ono w art. 58. Jego usuniêcie
mo¿e spowodowaæ ewentualne w¹tpliwoœci, dla-
tego wnosi³bym o przyjêcie ustawy bez poprawki.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czys¹pytaniadopanaprezesa?Dziêkujêbardzo.
(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji

Piotr Gryska: Dziêkujê.)
Witam te¿ pana ministra Zbigniewa Marcinia-

ka, reprezentuj¹cego Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego.

Czy pan minister chce zabraæ g³os? Nie. Dziê-
kujê bardzo.

Proszê pañstwa, czy s¹ mo¿e pytania do pana
ministra?

Chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
W takim razie otwieram dyskusjê.
Pan przewodnicz¹cy senator Wiatr chcia³ za-

braæ g³os.
Proszê bardzo, Panie Senatorze Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bardzodziêkujêpanumarsza³kowiprofesorowi.
Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku! Panie

i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Panie
Prezesie!

Otó¿ ja muszê powiedzieæ, ¿e ta zmiana nie jest
jakoœ szczególnie istotna. Mniej wiêcej akceptuje-
my zawartoœæ tej ustawy, wiemy, o co chodzi
i spieramy siê o elegancjê pewnych zapisów. Przy
tej okazji chcia³bym jednak poruszyæ sprawê zna-
cznie szersz¹ i chcia³bym j¹ z³o¿yæ na rêce pana
marsza³ka czy sprawiæ, aby le¿a³a mu na sercu.

Otó¿, ta ustawa jest œwietnym przyk³adem nie-
doprecyzowania wielu rozwi¹zañ legislacyjnych
w naszym pañstwie. Jest pytanie, kto ma wyko-
nywaæ orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.
Myœmy jako Senat na pocz¹tku kadencji, a zaczê-
³o siê to ju¿ w poprzedniej kadencji, ochoczo wziêli
to na swoje barki. Czy jednak zadbaliœmy o pro-
mocjê tego, ¿e to robimy, i czy to oznacza, ¿e my
mamy wykonywaæ wszystkie orzeczenia, czy to
oznacza, ¿e poza Senatem te¿ ktoœ ma siê tym
zajmowaæ?

Otó¿ w przypadku tej ustawy historia wygl¹da
tak, ¿e myœmy siê ju¿ wielokrotnie zajmowali t¹
spraw¹ w Senacie. By³a inicjatywa senacka, zbie-
ra³a siê Komisja Ustawodawcza razem z Komisj¹
Nauki, Edukacji i Sportu, cyzelowaliœmy to na fo-
rum ca³ej Izby, g³osowaliœmy nad tym i ten doku-
ment zosta³ przekazany do Sejmu. I co siê z nim
sta³o w Sejmie? Nic. Nic. Rz¹d te¿ poczu³ siê
w obowi¹zku obs³u¿yæ orzeczenie Trybuna³u
Konstytucyjnego. Opracowa³ stosown¹ popraw-
kê, wniós³ to do Sejmu. Ze wzglêdu na jakieœ mini-
mum szacunku dla Senatu oczekiwalibyœmy, ¿e
Sejm rozwa¿y oba projekty i powie, ¿e jeden jest
z³y, drugi jest dobry, albo skompiluje je w jeden
dokument. Tymczasem nic takiego siê nie sta³o.

Sejm w trakcie swoich prac w ogóle nie zaj¹³ siê
wynikami prac senackich, które wp³ynê³y do Sej-
mu, st¹d ta poprawka. Gdyby to zosta³o uwzglê-
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dnione, to byœmy tej poprawki nie sk³adali, bo
Sejm móg³ uznaæ, ¿e to jest zasadne, albo przy-
znaæ racjê panu prezesowi Rz¹dowego Centrum
Legislacji. A poniewa¿ nie wypowiedzia³ siê w tej
sprawie, wydaje siê, ¿e mamy uprawnienie do te-
go, aby z³o¿yæ tê poprawkê. Pan prezes s³usznie
zauwa¿y³, ¿e dyskusja na posiedzeniu Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu by³a wyczerpuj¹ca, wy-
czerpuj¹ca nie tylko w odniesieniu do tematu, ale
i czasowo rozbudowana, i niejako pozostaliœmy
trochê przy swoich stanowiskach, wiêc to nie jest
oczywiste.

Konkluduj¹c, bo nie wiem, ile jeszcze zosta³o
czasu, chcia³bym przed³o¿yæ dwa wnioski, nie
maj¹ one charakteru legislacyjnego, ale procedu-
ralny. Po pierwsze, mo¿e dobrze by by³o, ¿eby
Sejm uwzglêdnia³ nasze zdanie, jeœli my siê tak tu
mêczymy. Po drugie, chyba by³oby warto – oczy-
wiœcie nie myœlê o zmianie konstytucji – przynaj-
mniej na poziomie jakichœ porozumieñ uzgodniæ,
kto ma siê zajmowaæ orzeczeniami Trybuna³u
Konstytucyjnego. Tu nie chodzi o jakieœ honory,
tylko o to, ¿e jakaœ praca jest wykonywana niepo-
trzebnie, rodzi to pewne koszty, a jest to zupe³nie
sprzeczne z zasad¹ optymalizacji kosztów i efek-
tywnoœci funkcjonowania pañstwa. Bardzo dziê-
kujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, w ramach odpowiedzi. To jest

tak, ¿e my mamy obowi¹zek rozpatrzyæ wszystkie
wnioski Sejmu, które do nas wp³ywaj¹, w ci¹gu
miesi¹ca, je¿eli jednak uchwalimy poprawki czy
podejmiemy jakieœ inicjatywy, to Sejm nie ma ta-
kich ograniczeñ czasowych. Jest niestety pewna
asymetria w uprawnieniach obu Izb.

(Senator Kazimierz Wiatr: Mojej wypowiedzi to-
warzyszy³a pe³na œwiadomoœæ stanu istniej¹cego.)

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, poniewa¿ w tym momencie nie

zg³oszono ¿adnych dodatkowych poprawek legis-
lacyjnych informujê, ¿e g³osowanie w sprawie roz-
patrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê pañstwu, ale z tego, co rozumiem,
pan minister zostaje z nami w zwi¹zku z nastêp-
nym punktem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty oraz ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 810,
sprawozdanie komisji w druku nr 810A.

Pan senator Knosala ju¿ przedstawia sprawo-
zdanie obu komisji, Komisji Zdrowia oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, czyli pan senator wy-
stêpuje w podwójnej roli. Tak?

(Senator Ryszard Knosala: Tak.)
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu wymienionych przez

pana marsza³ka komisji przedstawiæ sprawozda-
nie z ich wczorajszego posiedzenia, na którym
rozpatrzono projekt ustawy, tak jak pan marsza-
³ek powiedzia³, zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Projekt ustawy stanowi³ inicjatywê poselsk¹.
Sejm uchwali³ tê ustawê na szeœædziesi¹tym dru-
gim posiedzeniu w dniu 5 marca. Ustawa zawiera
dwa artyku³y merytoryczne. Art. 1 mówi o zacho-
waniu w mocy dotychczasowych przepisów wyko-
nawczych do ustawy z dnia 12 marca 2008 r. nie
d³u¿ej ni¿ do 23 kwietnia 2012 r. Oznacza to, ¿e
artyku³ ten mówi o przed³u¿eniu obowi¹zywania
przepisów wykonawczych o dwa lata, z 23 kwiet-
nia tego roku do 23 kwietnia 2012 r. Art. 2 mówi
o uchyleniu ust. 4 w art. 200 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym. Ustêp ten mówi o mo¿li-
woœci zatrudnienia doktorantów na stanowisku
asystenta, ale w niepe³nym wymiarze czasu, czyli
na tak zwanym etacie cz¹stkowym. Po uchyleniu
tego ustêpu bêdzie mo¿na zatrudniæ w pe³nym
wymiarze czasu pracy asystenta, który jest jedno-
czeœnie doktorantem.

Uzasadnieniem wprowadzenia rozpatrywanej
ustawy jest pe³ne wdro¿enie reformy kszta³cenia
lekarzy i lekarzy dentystów.

Po³¹czone komisje, Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu oraz Komisja Zdrowia, wnosz¹ o przyjêcie
ustawy bez poprawek przez Wysoki Senat. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Rozumiem, ¿e pytañ nie ma.
Jest to projekt ustawy wniesiony przez pos³ów,

tak jak powiedziano. Czy pan minister Marciniak,
ewentualnie minister Fronczak z Ministerstwa
Zdrowia… Czy panowie chcieliby zabraæ g³os? Nie.

Czy s¹ pytania do obu ministerstw?
Rozumiem, ¿e jest pytanie pana senatora Gru-

szki. Do którego z ministrów?
(Senator Tadeusz Gruszka: Do tego, który bê-

dzie w stanie odpowiedzieæ.)
O, to zdecydujemy dopiero po zadaniu pytania.

Proszê bardzo.
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Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Jest to nowelizacja, która przesuwa termin obo-

wi¹zywania istniej¹cej ustawy. Czy mamy pew-
noœæ, ¿e po tym terminie nie bêdzie konieczna ko-
lejna nowelizacja polegaj¹ca na przesuwania ter-
minu obowi¹zywania ustawy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panowie Ministrowie?
Proszê bardzo, pan minister Adam Fronczak, Mi-

nisterstwoZdrowia.Proszêbardzo,PanieMinistrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie!

Chcê zapewniæ, ¿e jesteœmy bardzo zaawansowa-
ni w przygotowywaniu tej ca³oœciowej i komplek-
sowej, du¿ej reformy w zakresie kszta³cenia, je¿eli
chodzi o studia medyczne, zdobywanie zawodu
lekarza. Za³o¿enia do tej ustawy i wiele takich ele-
mentów, które zosta³y zebrane – to wszystko by³o
ju¿ prezentowane na posiedzeniu rz¹du, ale po
prostu jest to tak skomplikowana i du¿a reforma,
która zmienia, mo¿na powiedzieæ, podejœcie do
kszta³cenia medyków w sposób kompleksowy, ¿e
wymaga to jeszcze dopracowania. Jednak w tym
roku bêdziemy to procedowaæ, tak ¿e myœlê, ¿e je-
steœmy w stanie dochowaæ tego terminu, Panie
Senatorze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania?
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê: czy lekarz zatrudniony na etacie mo¿e
ubiegaæ siê o stypendium doktoranckie? Chodzi
mi tu g³ównie o lekarzy pocz¹tkuj¹cych, w okresie
ubieganie siê o specjalizacjê, o sta¿ystów… to
znaczy nie o sta¿ystów, tylko…

(G³os z sali: Rezydentów.)
Tak, o rezydentów. Czyli innymi s³owy, czy re-

zydent, który ubiega siê o studia doktoranckie,
mo¿e pod rz¹dami tych przepisów otrzymywaæ
stypendium doktoranckie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak:

Tak,pouchwaleniu tejustawybêdzie tomo¿liwe.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Serdecznie dziê-

kujê.)
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma pytañ do pana ministra.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Adam Fronczak: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa informujê, ¿e nikt nie zapisa³

siê do dyskusji.
W takim razie zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Panom ministrom dziêkujê za bytnoœæ w Wyso-
kiej Izbie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oœwiaty.

Tekst ustawy jest w druku nr 801, a sprawo-
zdanie – w druku nr 801A.

Pan senator Andrzej Misio³ek po raz wtóry wy-
stêpuje jako sprawozdawca komisji, dwóch komi-
sji, czyli Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edu-
kacji i Sportu.

¯egnam, Panie Ministrze.
A pana senatora proszê o przedstawienie spra-

wozdania.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie.
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

po³¹czonych Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu o uchwalonej przez Sejm w dniu
4 marca 2010 r. ustawie o zmianie ustawy o syste-
mie oœwiaty. Posiedzenie komisji w tej sprawie od-
by³o siê 10 marca bie¿¹cego roku.

Projektowana zmiana w ustawie o systemie oœ-
wiaty dotyczy art. 5c pkt 1 i polega na wykreœleniu
z jego treœci kompetencji dotycz¹cych nadzorowania
postêpowania konkursowego na stanowisko dyrek-
toraszko³y, placówkipublicznejprzypisanych radzie
gminy, radzie powiatu, sejmikowi województwa.
Konstrukcja tegoart.5cpkt1 i2 jestwadliwa,ponie-
wa¿ nie pozwala jednoznacznie stwierdziæ, który or-
gan i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za prze-
prowadzenie kolejnych czynnoœci nadzorczych
zwi¹zanychzkonkursaminastanowiskodyrektora.
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Komisja przyjê³a rozwi¹zanie, zgodnie z którym
kompetencje w zakresie og³aszania, przeprowadza-
nia i nadzorowania konkursu na dyrektora publicz-
nej szko³y i placówki bêd¹ przypisane w ca³oœci or-
ganowi wykonawczemu jednostki samorz¹du tery-
torialnego, a nie organowi uchwa³odawczemu. Ko-
misjaproponujeprzyjêcie tejustawybezpoprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie

ma. Dziêkujê.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest to projekt wniesiony przez pos³ów. Rz¹d

reprezentuje pani minister Lilla Jaroñ, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czy pani minister chcia³aby siê wypowiedzieæ
w tej sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Lilla Jaroñ: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê. Sprawozdanie by³o wyczerpuj¹ce,
jak rozumiem.

Czy mimo to s¹ pytania?
Pan senator Gruszka jest bardzo aktywny. Pro-

szê bardzo, pytanie do pani minister.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mam pytanie…)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Mam pytanie zwi¹zane z nowelizowanym pun-

ktem w art. 5, w którym jednoznacznie organ wyko-
nawczy ma byæ wskazany jako ten odpowiedzialny
za przeprowadzenie konkursu. Ile wp³ynê³o do mi-
nisterstwa sygna³ów, które by³y podstaw¹ tej zmia-
ny? Czy by³a to jakaœ nagminna dolegliwoœæ w oœ-
wiacie, czy incydentalna? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
To pytanie do pani minister, tak?
(Senator Tadeusz Gruszka: Tak.)
Zapraszam, Pani Minister, tutaj do nas.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Lilla Jaroñ:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senatorowie!

W tej chwili jesteœmy na etapie procedowania nad
rozporz¹dzeniem, które uszczegó³awia w³aœnie

tryb postêpowania, czyli wszystkie kompetencje,
które s¹ w tej chwili przypisane organowi prowa-
dz¹cemu w art. 5c w ust. 1 i 2 i które ma on wyko-
nywaæ. Na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych
i na etapie uzgodnieñ g³ównie z przedstawicielami
samorz¹du terytorialnego, z wszystkimi organi-
zacjami, pojawi³o siê w³aœnie powa¿ne zastrze¿e-
nie, by³a wywo³ana du¿a dyskusja i ten projekt
negatywnie jest zaopiniowany, gdy¿ samorz¹dy
postrzegaj¹ to tak, ¿e brakuje rozdzielenia i przy-
porz¹dkowania kompetencji nadzoru nad postê-
powaniem konkursowym w zakresie wy³aniania
dyrektora szko³y, placówki. To, ¿e ta procedura
przypisana jest zarówno organowi wykonawcze-
mu, jak i organowi uchwa³odawczemu, powodu-
je, ¿e rozporz¹dzeniem musielibyœmy dokonaæ
owego rozdzia³u, do czego nie mamy kompetencji.
Z drugiej strony powoduje to przed³u¿anie siê,
gdyby jednak dosz³o do usankcjonowania takiego
stanu rzeczy w rozporz¹dzeniu, tych procedur, bo
po zakoñczeniu postêpowania przez organ wyko-
nawczy musia³by procedowaæ jeszcze organ
uchwa³odawczy i powodowa³oby to wiêksze
skomplikowanie tych procedur, ¿e o kosztach nie
wspomnê. A zatem dwa sygna³y, które by³y, to
przede wszystkim sygna³ od samorz¹dów i sygna³
od organów nadzoruj¹cych legislacjê, które wska-
zywa³y, ¿e jednak jest taka trudnoœæ legislacyjna,
bym powiedzia³a, gdy procedujemy nad rozpo-
rz¹dzeniem, a chcemy na pewno jednoznacznych
przepisów prawa dotycz¹cych wykonywania
przez samorz¹dy ich obowi¹zków. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê pani…
A nie, jeszcze pani senator Fetliñska. Proszê

bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Minister, do mojego biura czêsto – choæ

mo¿e nie tak bardzo – przychodz¹ osoby, które
mówi¹, ¿e na przyk³ad wójtowie gmin albo burmi-
strzowie ma³ych miast bardzo mocno ingeruj¹
w obsadê stanowisk nauczycielskich, co powinno
byæ domen¹ dyrektora, a tak¿e w obsadê takich
stanowisk jak sprz¹taczka. Czy do ministerstwa
dochodz¹ g³osy, ¿e obserwuje siê brak autonomii
szko³y i tak du¿e zaanga¿owanie… w³aœciwie roz-
dzia³ polityczny tych miejsc pracy?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê, Pani Minister.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Lilla Jaroñ:

Pani Senator, pracodawc¹ dla pracowników
pedagogicznych, jak i niepedagogicznych
w szkole jest oczywiœcie dyrektor szko³y. Bu-
d¿et, który obejmuje fundusz wynagrodzeñ,
planuje i rozdziela w ramach indywidualnych
bud¿etów poszczególnych szkó³ i placówek or-
gan prowadz¹cy. Jest to wydzia³ edukacji lub
zespó³ edukacji w organie wykonawczym, czyli
rzeczywiœcie u wójta, prezydenta, marsza³ka.
Powiedzia³abym tak: dyrektorzy musz¹ poczuæ
swoj¹ autonomiê w tym wzglêdzie, gdy¿ oni od-
powiadaj¹ za jakoœæ procesu dydaktycznego,
a tak¿e funkcjonalnoœæ administracji i obs³ugi.
W³aœnie poprzez zmianê prawa budujemy tê au-
tonomiê. Myœlê, ¿e z roku na rok jest coraz mniej
powszechnych odg³osów, ¿e ta ingerencja jest
zbyt du¿a. Organ prowadz¹cy ma oczywiœcie
obowi¹zek… Optymalizacja kosztów jest jego
celem nadrzêdnym Ale optymalizacja nie ozna-
cza oszczêdnoœci za wszelk¹ cenê , organ prowa-
dz¹cy musi budowaæ relacje z dyrektorami
oparte na partnerstwie. Byæ mo¿e, ¿e jeszcze
gdzieniegdzie to partnerstwo nie do koñca fun-
kcjonuje, ale samorz¹dnoœæ przez te dwadzie-
œcia lat na pewno uczyni³a wiele w tym zakresie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej…
(Senator Jan Dobrzyñski: Króciutkie pytanie,

Panie Marsza³ku.)
Pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nawi¹¿ê do wypowiedzi pani senator Fetliñ-

skiej. Pani Minister, czy nie uwa¿a pani, ¿e takie
uzale¿nienie, i finansowe, i formalne – no bo prze-
cie¿ organ to wójt, burmistrz czy prezydent – ma
znaczny wp³yw na wybór dyrektora szko³y? Czy
taka konstrukcja prawna nie powoduje tego, ¿e
poziom nauczania jest niestety ni¿szy? Trzeba na-
prawdê dyrektora o bardzo silnej osobowoœci, aby
by³ w stanie oprzeæ siê tym wszystkim naciskom,
które niew¹tpliwie wystêpuj¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Lilla Jaroñ:

Mogê powiedzieæ w ten sposób. Panie Senato-
rze, sama przez siedem lat by³am przedstawicie-
lem organu prowadz¹cego, wykonawczego, za-
rz¹dzaj¹cego du¿¹ czêœci¹ oœwiaty we Wroc³awiu,
mianowicie dwustu piêædziesiêcioma dyrektora-
mi. Ale my dzia³aliœmy poprzez Komisjê Edukacji
w du¿ym partnerstwie. My po prostu wspólnie
dzia³aliœmy. By³y wspólne sprawozdania, zapyta-
nia. Wiem, ¿e aktywnoœæ w ramach partnerstwa
tworzy dobr¹ atmosferê. PóŸniej my wszyscy wie-
my… Prawo zmienia siê w ten sposób, ¿e prezy-
dent, czyli organ wykonawczy, musi w tej chwili
sprawozdawaæ przed radnymi na temat efektów
i wyników osi¹ganych w ramach edukacji w da-
nym samorz¹dzie. I zawsze jest pole do dyskusji,
dlaczego te wyniki s¹ takie a nie inne, jakie deter-
minanty na to wp³ynê³y i czy nie nale¿y pewnych
czynników, procesów, relacji jeszcze poprawiæ.
Potrzeba nam bardzo dobrych liderów, jeœli cho-
dzi o dyrektorów. Myœlê, ¿e mamy ten sam pro-
blem, jaki jest w systemie s³u¿by zdrowia. Nie za-
wsze œwietny nauczyciel powo³ywany na stano-
wisko dyrektora okazuje siê œwietnym mened¿e-
rem. A musi zaprojektowaæ proces dydaktyczny,
monitorowaæ go i doprowadziæ do osi¹gniêcia za-
planowanych efektów. Œwiadomoœæ tego roœnie.
Myœlê, ¿e partnerstwo z radnymi, poprzez Komisjê
Edukacji itp., przynosi skutki. Wybory nadcho-
dz¹ i to jest nastêpny asumpt do tego, ¿eby pog³ê-
biaæ partnerstwo miêdzy organami w jednym sa-
morz¹dzie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Minister.
Wiêcej chêtnych do zadawania pytañ nie widzê.
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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym winny byæ
sk³adane do marsza³ka Senatu do momentu za-
koñczenia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

A teraz chwila przerwy technicznej.

(Przerwa od godziny 13 minut 45
do godziny 13 minut 51)

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: stano-
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wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Austra-
li¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej
w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 777,
a sprawozdania komisji w drukach nr 777A i B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagra-
nicznych, pani¹ senator Dorotê Arciszew-
sk¹-Mielewczyk, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Spraw Zagranicznych stanowisko naszej komisji
w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Australi¹ o zabezpiecze-
niu spo³ecznym, podpisanej w Warszawie dnia
7 paŸdziernika 2009 r.

Nie by³o tu kontrowersji. Komisja zgodnie za-
g³osowa³a za przyjêciem ustawy i skierowaniem
umowy do ratyfikacji. Chcia³abym zwróciæ uwagê
na fakt, i¿ weryfikacja ta wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom od stu trzydziestu do stu osiem-
dziesiêciu tysiêcy osób nale¿¹cych do Polonii au-
stralijskiej, która zreszt¹ zwraca³a siê do Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej w tej sprawie.
Ustawa, której celem jest te¿ ratyfikacja, dotyczy
podstaw prawnych gwarantuj¹cych zabezpiecze-
nie obywateli przed negatywnymi skutkami sta³ej
lub czasowej zmiany pañstwa zamieszkiwania
lub zatrudnienia. Bardzo dobra argumentacja za-
warta jest w opinii, któr¹ dysponuje Komisja
Spraw Zagranicznych, w zwi¹zku z tym pozwolê
sobie przytoczyæ niektóre sformu³owania z tej¿e
opinii – byæ mo¿e nie wszystkim jest ona znana –
bo nie da siê bardziej syntetycznie, krótko i dobit-
nie przedstawiæ argumentów ni¿ tak jak tam.

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym osoby za-
mieszka³e w Polsce lub w Australii, maj¹ce zbyt
krótkie okresy ubezpieczenia, nie mog¹ uzyskaæ
prawa do polskich œwiadczeñ. Nie maj¹ prawa do
emerytur australijskich osoby, które wyjecha³y
z niej przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego lub
których okres sta³ego pobytu tam jest zbyt krótki.
Wa¿ne jest, i¿ umowa respektuje standardy miê-
dzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia spo³e-
cznego i zosta³a oparta na podstawowych zasa-
dach koordynacji nastêpuj¹cych systemów. Po
pierwsze, równego traktowania przez ka¿de
z pañstw w zakresie praw i obowi¹zków wynika-
j¹cych z ustawodawstwa tego pañstwa oraz umo-
wy; po drugie, swobodnego transferu œwiadczeñ –
œwiadczenia przys³uguj¹ce w jednym z pañstw s¹
wyp³acane podczas zamieszkiwania lub pobytu

w innym pañstwie; po trzecie, jednoœci stosowa-
nego ustawodawstwa, czyli podlegania ustawo-
dawstwu pañstwa, na terytorium którego wyko-
nuje siê prace, z wyj¹tkiem dotycz¹cym praco-
wników delegowanych; oraz sumowania okresów
ubezpieczenia – okresy ubezpieczenia w Polsce
i sta³ego pobytu lub sta³ego pobytu w wieku pro-
dukcyjnym w Australii sumuje siê w celu naby-
cia, zachowania lub przywrócenia prawa do
œwiadczeñ oraz do obliczania wymiaru œwiadczeñ
w ka¿dym z pañstw.

Oczywiœcie wa¿ny jest skutek wejœcia w ¿ycie
tej¿e umowy. Tym skutkiem ma byæ u³atwienie
przep³ywu osób miêdzy Polsk¹ a Australi¹ dziêki
zapewnieniu ochrony przed utrat¹ praw z pol-
skiego ubezpieczenia spo³ecznego oraz australij-
skich okresów sta³ego pobytu w wieku produkcyj-
nym po wyjeŸdzie do drugiego pañstwa, a tak¿e
mo¿liwoœci nieop³acania podwójnie sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne za pracê wykonywan¹
przejœciowo w drugim pañstwie oraz, co równie¿
jest wa¿ne, zagwarantowanie równego traktowa-
nia w obu pañstwach w zakresie praw i obowi¹z-
ków wynikaj¹cych z ustawodawstwa krajowego,
dotycz¹cych prawa i wyp³at œwiadczeñ.

Pozwoli³am sobie przytoczyæ przywo³an¹ wcze-
œniej opiniê, dlatego ¿e jest to bardzo syntetyczne
i dobre przedstawienie argumentacji, która le¿y
u podstaw przyjêcia tej¿e ustawy. Jest tam rów-
nie¿ opis przebiegu prac legislacyjnych. Nale¿y
zwróciæ uwagê na to, ¿e ustawa zosta³a uchwalo-
na 12 lutego bie¿¹cego roku i stanowi³a przed³o-
¿enie rz¹dowe, które zosta³o opatrzone dat¹
23 grudnia 2009 r. Oczywiœcie projekt by³ podjêty
czy dyskutowany równie¿ w innych komisjach –
sprawozdanie przedstawi moja kole¿anka, pani
senator. Ja dziêkujê za uwagê. Komisja, jak po-
wiedzia³am na wstêpie, opowiedzia³a siê za prze-
kazaniem umowy do ratyfikacji, czyli jest pozyty-
wna opinia komisji. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-
czak, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W³aœciwie przed chwil¹ kole¿anka…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …pytania mo-

g¹ byæ…)
Mogê mówiæ, Panie Marsza³ku?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, tak, oczy-

wiœcie.)
Tak? Dobrze.
Pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk przedstawi-

³a najwa¿niejsze sprawy, które wi¹¿¹ siê z t¹ ustaw¹,
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wiêc ja tylko powiem, ¿e ta ustawa w³aœciwie nie bu-
dzi³a ¿adnych kontrowersji w komisji polityki spo³e-
cznej. Wyj¹tkiem by³ jeden senator, który ze wzglêdu
na to, ¿e… W³aœciwie to nie jest tak, ¿e zabroniono
mu mówiæ, tylko on w poruszanych zagadnieniach
wychodzi³ poza zakresustawy.Senatorwzburzy³ siê,
¿eniemo¿e zadawaæpanuministrowipytañ, i posta-
nowi³, ¿e w ogóle nie bêdzie g³osowa³. Ale poza tym
nie by³o ¿adnych kontrowersji. Komisja Rodziny
i Polityki Spo³ecznej wnosi o przyjêcie ustawy o raty-
fikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Au-
strali¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej
w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r. bez popra-
wek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców. Czy s¹ takie pytania?

(SenatorGrzegorzWojciechowski: Jednokrótkie.)
Dobrze, proszê bardzo, Panie Senatorze…
(SenatorGrzegorzWojciechowski:Wojciechowski.)
Komu pan chce zadaæ pytanie? Bo s¹ dwie…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Obojêtne.)
No dobrze, to bêdzie odpowiadaæ jedna z pañ.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Mam bardzo

krótkie pytanie, wiêc…)
Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
A wiêc bêdzie krótko. Pani Senator, chodzi mi

o to, czy ta ratyfikacja obejmuje wy³¹cznie – bo ta-
kie odnios³em wra¿enie – jakieœ œwiadczenia ren-
towo-emerytalne…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Wszystkie.)

…czy te¿ obejmuje inne. Chodzi mi w szczegól-
noœci o jakieœ œwiadczenia typu alimentacyjnego.
Czy w tym zakresie ta ratyfikacja coœ zmienia
w dotychczasowym stanie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Z wiedzy, któr¹ mam, wynika, ¿e umowa bêdzie

mia³a zastosowanie do ubezpieczeñ pracowni-
ków, osób pracuj¹cych na w³asny rachunek, jak
równie¿ rolników ka¿dego z pañstw oraz emery-
tów i rencistów.

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Czyli nie
obejmuje.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie.)
Nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pani Senator, proszê bardzo.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Dziêkujê.)
Mo¿e pani uzupe³ni?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,

kole¿anka ju¿ tutaj powiedzia³a…)
Rozumiem… To znaczy ja nie do koñca rozu-

miem. By³o konkretne pytanie: czy obejmuje…
(SenatorMa³gorzataAdamczak:Mówi³am,¿enie.)
(SenatorGrzegorzWojciechowski:Nieobejmuje.)
Nie obejmuje. No w³aœnie o to chodzi. Nie obej-

muje spraw alimentacyjnych.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(G³os z sali: Nie, nie.)
Dziêkujê bardzo, dziêkujê paniom.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mini-
ster spraw zagranicznych oraz minister pracy
i polityki spo³ecznej.

Czy pan minister Bucior chce zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)
(G³os z sali: S¹ pytania.)
To poproszê pana ministra, bo s¹ pytania.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Stawiam siê na
wezwanie.)

Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie: je¿eli osoba

wyjecha³a z Polski po dwudziestoletnim okresie pra-
cy, nastêpne dwadzieœcia lat pracowa³a jeszcze w Au-
stralii i naby³a prawa emerytalne, to, jak rozumiem,
w wyniku tej umowy bêdzie mia³a ³¹czony okres za-
trudnienia i jedn¹ emeryturê. Je¿eli bêdzie mieszka³a
wAustralii, tobêdziemia³aemeryturê tamwyp³acan¹
i jednorazowoopodatkowan¹,a jeœliwróci³abydoPol-
ski, to te¿ bêdzie mia³a wyp³acan¹ emeryturê. Ale te-
raz, je¿eli wróci do Polski, a œwiadczenie przekroczy
tenpróg19%, toczyonabêdziemusia³ap³aciæ jeszcze
dodatkowy podatek? Bo jeœli bêdzie p³aci³a dodatko-
wy podatek w Polsce, to wówczas prawdopodobnie
zmniejszy siê liczba chêtnych do powrotu do Polski.
A jest spora grupa, wiem, bo mam kontakty z emigra-
cj¹ australijsk¹, która by chcia³a na staroœæ wróciæ do
Polski. To pierwsze pytanie.

I pytanie drugie. Je¿eli ktoœ na przyk³ad na sta-
³e zamieszka w Polsce, to czy nie utraci tego prawa
do emerytury? Bo wydaje mi siê, ¿e w przypadku
Kanady jest taka sytuacja, i¿ cz³owiek musi przy-
najmniej pó³ roku mieszkaæ w Polsce, a pó³ roku –
w Kanadzie. Czy tu jest analogiczna sytuacja, czy
te¿ wygl¹da to inaczej? Czy zamieszkanie w Polsce
na sta³e nie powoduje utraty emerytury australij-
skiej? Dziêkujê.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, co jakiœ czas pañstwo polskie

zawiera z innymi pañstwami bilateralne umowy
o zabezpieczeniu spo³ecznym i oczywiœcie to bar-
dzo dobrze, ¿e ta sfera zostaje uregulowana. Ale
w zwi¹zku z tym mam pytanie: co decyduje, ¿e jest
taka a nie inna kolejnoœæ, je¿eli chodzi o zawiera-
nie tego typu umów? Mam na uwadze dobrodziej-
stwo ustawy repatriacyjnej. W tym momencie Po-
lacy z pañstwa Kazachstan, korzystaj¹cy z prawa
repatriacyjnego i przyje¿d¿aj¹cy do Polski, stykaj¹
siê z czymœ, z czym nie stykaj¹ siê ci przyje¿d¿aj¹cy
z pañstw, z którymi takie umowy, jak ta, nad któr¹
debatujemy, s¹ zawarte. A wiêc czy nie mo¿na by
by³o, zawieraj¹c umowy ze wszystkimi pañstwami,
przyspieszyæ zawieranie umów z tymi, z których
przyje¿d¿aj¹ Polacy w ramach repatriacji? A teraz
tacy ludzie zderzaj¹ siê z takimi wyzwaniami, jakie
stanowi na przyk³ad brak emerytur, brak tego za-
bezpieczenia spo³ecznego, generalnie rzecz ujmu-
j¹c. Co decyduje o takiej, a nie innej kolejnoœci?
Czy to nie jest tak, ¿e pañstwu jest ³atwiej dopro-
wadzaæ do umów, nad którymi obecnie debatuje-
my, ni¿ na przyk³ad nad umow¹… Ja wymieni³em
Kazachstan, ale tu chodzi tak¿e o ca³y szereg in-
nych pañstw. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I poproszê o zadanie pytania pana senatora Do-

brzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, krótkie pytanie: jak d³ugo ne-

gocjowano czy te¿ uzgadniano warunki umowy
pomiêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Australi¹
o zabezpieczeniu spo³ecznym?

I drugie pytanie, Panie Ministrze: z czyjej inicja-
tywy tego typu umowê uzgadniano?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Proszê pañstwa, umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹

Polsk¹ a innymi krajami – zacznê mo¿e od tego
ostatniego pytania, bêdzie ³atwiej – s¹ zawierane

dopiero wtedy, kiedy jest wola z obu stron, bo to s¹
umowy miêdzynarodowe. A wiêc musi byæ zgodna
wola obu pañstw, które wyra¿aj¹ chêæ u³atwienia
przemieszczania siê swoim obywatelom, bo to de
facto jest prawdziwa realizacja tej wolnoœci, swobo-
dy przemieszczania siê. O ile w obrêbie Unii Euro-
pejskiej nie mamy ¿adnych problemów i korzysta-
my z tego dobrodziejstwa koordynacji systemów za-
bezpieczenia spo³ecznego, a wiêc nie musimy za-
wieraæ z poszczególnymi krajami odpowiednich
umów miêdzynarodowych, to w przypadku pozo-
sta³ych krajów musi nast¹piæ wyra¿enie dobrej woli
i przeprowadzenie odpowiednich procedur negocja-
cyjnych, a one s¹ d³ugotrwa³e. O ile dobrze pamiê-
tam, rozmowy zaczê³y siê jeszcze za poprzedniego
rz¹du. Wydaje mi siê, ¿e wtedy ministrem pracy by³
pan minister Micha³kiewicz, który wyra¿a³ wolê za-
warcia takiej umowy. Ta wola, nie tylko ministra,
ale ca³ego rz¹du, zosta³a równie¿ potwierdzona póŸ-
niej, ju¿ na bie¿¹co, w toku negocjowanych roz-
wi¹zañ. Oczywiœcie, jak mówi³em, te negocjacje s¹
d³ugotrwa³e, tym d³u¿sze, im wiêksze s¹ ró¿nice
miêdzy systemami, które staramy siê jakoœ… Nie
chcia³bym u¿yæ s³owa „skoordynowaæ” ani jakiegoœ
innego terminu, który by wskazywa³ na przybli¿a-
nie tych systemów, bo my umowami miêdzynaro-
dowymi nie powodujemy, i¿ jeden system upodab-
nia siêdodrugiego, ones¹ca³kowicie ró¿ne.Zreszt¹
systemy australijski i kanadyjski maj¹ jakieœ cechy
wspólne, tam jest ta emerytura obywatelska, ale
ka¿dy system jest odrêbny. W przypadku tego au-
stralijskiego, w zale¿noœci od poziomu dochodu, ale
i sytuacji maj¹tkowej, œwiadczenie emerytalne mo-
¿e byæ nale¿ne albo nie. Tam to wszystko jest mie-
rzone.¯eby otrzymaæemeryturêwKanadzie, trzeba
spe³niæ kryteria dochodowe, jak równie¿ w wieku
produkcyjnym przebywaæ na terytorium Kanady co
najmniej dziesiêæ lat. I tam nie ma wymogu, ¿e mu-
sz¹ byæ op³acane jakieœ sk³adki. Ten system jest
bardziej systemem socjalnym, a wiêc ukierunko-
wanym na zabezpieczenie najs³abszych. Ale dzie-
siêæ lat trzeba tam przebywaæ.

Z kolei w systemie polskim, tym, który by³ do
niedawna, a który ustêpuje poma³u miejsca no-
wemu, by³y minimalne wymogi do przyznania
emerytury. One dotyczy³y okresów sk³adkowych
i niesk³adkowych, i w zale¿noœci od tego, czy ktoœ
wype³ni³ kryterium sk³adkowe i niesk³adkowe, al-
bo mia³ prawo do emerytury, albo takiego prawa
nie mia³. Dzisiejszy system emerytalny, ten, który
w Polsce poma³u wchodzi w ¿ycie, do œwiadczenia
emerytalnego nie wymaga jakichœ okreœlonych
okresów sk³adkowych i niesk³adkowych. Prakty-
cznie za ka¿dy okres sk³adkowy jest przynale¿na
emerytura, aczkolwiek oznacza to, ¿e je¿eli ktoœ
nie wype³ni minimalnych okresów uprawnia-
j¹cych do emerytury najni¿szej, a to s¹ okresy
dwudziestu lat w przypadku kobiet i dwudziestu
piêciu lat w przypadku mê¿czyzn, mo¿e mieæ tê
emeryturê w wysokoœci, dajmy na to, 300 z³ czy
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400 z³. I to jest ten nowy system emerytalny.
W zwi¹zku z tym, ¿eby mieæ prawo do najni¿szej
emerytury – a tak jest te¿ w przypadku osób star-
szych, które nie zosta³y objête nowym systemem
emerytalnym, ale s¹ w ramach systemu starego –
trzeba mieæ okreœlone okresy sk³adkowe i nie-
sk³adkowe. Oczywiœcie mo¿liwoœæ zawarcia tej
umowy, je¿eli dojdzie do jej ratyfikacji, u³atwi tym
osobom ¿ycie, bo po prostu czêœæ tych okresów
brakuj¹cych w Polsce… Je¿eli komuœ nie braku-
je, to nie ma w ogóle ¿adnego problemu, po prostu
wystêpuje siê do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych o œwiadczenie i siê je otrzyma. Równie¿ jeœli
ma œwiadczenie z Australii, to bêdzie ono transfe-
rowane bez ¿adnych problemów. Problem zaczy-
na siê jednak wtedy, gdy komuœ brakuje tych
okresów. Wtedy mo¿na je uzupe³niæ tamtymi
i w efekcie zostanie przyznane œwiadczenie, które
bêdzie proporcjonalnie finansowane i przez stro-
nê polsk¹, i przez australijsk¹, w zale¿noœci od li-
czby okresów spêdzonych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i na terytorium Australii.

Oczywiœcie na pytanie sformu³owane przez pa-
ni¹ senator trudno odpowiedzieæ, poniewa¿ mu-
sielibyœmy siêgn¹æ do danych dotycz¹cych tego,
w jakim wieku jest ta osoba, czy jest to kobieta,
czy mê¿czyzna, czy jest to osoba urodzona przed,
czy po 1949 r. W ka¿dym razie dwadzieœcia lat
w Australii ju¿ uprawnia do emerytury australij-
skiej. Je¿eli jest to osoba urodzona przed 1949 r.
i jest kobiet¹, i mia³a dwadzieœcia lat okresów
sk³adkowych i niesk³adowych w Polsce, to rów-
nie¿ tu ma emeryturê. Ta osoba wcale nie musi
nas powiadomiæ, ¿e pobiera emeryturê.

I ostatnie pytanie dotycz¹ce repatriantów, doty-
cz¹ce priorytetów w zawieraniu umów miêdzyna-
rodowych. Proszê pañstwa, od tego zaczyna³em.
Musi byæ zgodna wola dwóch krajów i tak¹ zgodn¹
wolê trzeba uzyskaæ. Ale trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e
wraz z umowami miêdzynarodowymi nak³adane
s¹ na te pañstwa pewne obci¹¿enia. Ta ustawa
przecie¿ nie bêdzie ca³kowicie bezkosztowa, bo je-
¿eli Polaków jest w Australii, jak szacujemy, od stu
trzydziestu do stu osiemdziesiêciu tysiêcy, to pew-
nie jakaœ czêœæ z nich skorzysta z dobrodziejstw tej
umowy. I my szacowaliœmy, ¿e w pierwszym roku
ten koszt dla nas mo¿e wynosiæ mniej wiêcej piêæ-
dziesi¹t kilka milionów z³, a w kolejnym roku mo¿e
to byæ nawet ponad 100 milionów. Ale ju¿ dziœ
koszt transferowanych œwiadczeñ, bo czêœæ œwiad-
czeñ jest transferowana, wynosi oko³o pó³ milio-
na z³ w skali dwunastu miesiêcy. Oczywiœcie to s¹
koszty, oba kraje maj¹ po swojej stronie okreœlone
koszty, tak samo jest w przypadku umów miêdzy-
narodowych z innymi krajami.

Jak jest w przypadku Kazachstanu? Strona
polska wyst¹pi³a do Kazachstanu z ofert¹ zawar-
cia umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym, z tego

co pamiêtam dwukrotnie, ale teraz musi na-
st¹piæ odpowiedŸ po stronie Republiki Kaza-
chstanu. I je¿eli ta odpowiedŸ nie bêdzie pozyty-
wna, to bêdzie oczywiste, ¿e nie ma zgodnej woli
dwóch stron. Jak siê taka zgodna wola dwóch
stron pojawi, to wtedy rozmowy bêd¹ nawi¹zy-
wane. Myœlê, ¿e w tej chwili spoœród tych kierun-
ków, które zosta³y tu wskazane, bardzo interesu-
j¹ca bêdzie Ukraina. To jest kraj, z którym chce-
my podpisaæ umowê, i w tym roku bêd¹ siê toczy-
³y rozmowy, jest zgodna wola dwóch krajów, doj-
dzie do takich rozmów. Kolejny kraj to Republika
Mo³dowy, a te¿ i inne siê pojawiaj¹. Równie¿ Tur-
cja zaczyna pukaæ do naszych drzwi. Tak wiêc
poma³u bêdziemy podpisywaæ umowy, ale to ma
miejsce wtedy, gdy dochodzi do zgodnej woli
dwóch stron. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.

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

strze, dwa takie bardzo techniczne pytania.
Pierwsze. Jak umowa ma siê do takiej sytuacji,

kiedy do okresów zatrudnienia wymaganych do
emerytury dochodzi jeszcze trzeci – z innego kraju,
z którym Polska na przyk³ad ma odpowiedni¹
umowê, a Australia nie ma. Je¿eli na przyk³ad Pol-
ska ma tê umowê, to czy ten okres bêdzie automa-
tycznie ³¹czy³ siê z tym okresem polskim i bêdzie
wliczany w Australii? I druga kwestia… Przepra-
szam, jeszcze jedno. Chodzi mi oczywiœcie o ró¿ne
konfiguracje z tym zwi¹zane, nie wiem, inna kolej-
noœæ itp. Mo¿e to dotyczyæ równie¿ obywateli nie-
polskich – i tutaj te¿ bym prosi³ o informacje – na
przyk³ad obywatela, który przyje¿d¿a z innego kra-
ju, jest pewien czas w Polsce i wyje¿d¿a do Austra-
lii. Jak to siê bêdzie do tego mia³o?

Drugie. Je¿eli jakaœ osoba nabêdzie prawa do
emerytury zarówno w Polsce, jak i w Australii, to
rozumiem, ¿e obecnie teoretycznie mog³aby wy-
st¹piæ o dwie emerytury. Czy bêdzie mog³a w dal-
szym ci¹gu to zrobiæ, je¿eli te dwie emerytury bê-
d¹ korzystniejsze od jednej? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, mo¿e ja doprecyzujê pytanie, bo

chodzi mi o konkretny przypadek. Kobieta urodzona
przed 1949 r., która po dwudziestu latach pracy ma
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emeryturê polsk¹, naby³a po dwudziestu latach pra-
cy prawa do emerytury australijskiej, wiêc otrzymu-
je jedn¹ i drug¹. Czy je¿eli ta osoba zamieszka w Pol-
sce, to te emerytury bêd¹ sp³ywa³y na jej konto bez
¿adnych dodatkowych opodatkowañ, czy te¿ bêdzie
to jakoœ sumowane i bêdzie musia³a p³aciæ na przy-
k³ad jeszcze jakiœ dodatkowy podatek wynikaj¹cy
z tego sumowania? Pytam o to dlatego, ¿e w Stanach
Zjednoczonych pomimo naszej umowy bilateralnej
o zabezpieczeniu spo³ecznym jest taka sytuacja, ¿e
je¿eli Polka mieszkaj¹ca w Ameryce, która mia³a po-
dobn¹ sytuacjê, pobiera³a emeryturê polsk¹ i dawa-
³a te pieni¹¿ki na przyk³ad wnukowi, mieszkaj¹c
tam, to po tej umowie, kiedy dane zosta³y przekaza-
ne do Stanów Zjednoczonych, ta pani i inne osoby
w takiej samej sytuacji p³ac¹ du¿e kary za to, ¿e po-
biera³y emerytury, a tam tego nie zg³osi³y, bo nastê-
puje zsumowanie i podwójne opodatkowanie.
Chcia³abym zapytaæ, czy takie nieszczêœcia – bo Po-
lacy w Stanach Zjednoczonych patrz¹ na to w³aœnie
w kategoriach nieszczêœcia – nie spotkaj¹ Polaków
mieszkaj¹cych w Australii. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Zacznê mo¿e od tego nieszczêœcia. Jest te¿ inny

przypadek, uczciwy obywatel… No, ja nie chcê
mówiæ o przypadkach, w których obywatel Polski
ukrywa przed obcym urzêdem swoje dochody
i w ten sposób wykorzystuje œwiadczenia. Bo je¿e-
li on tak post¹pi w przypadku œwiadczenia au-
stralijskiego, które jest powi¹zane w bardzo wy-
raŸny sposób z sytuacj¹ dochodow¹, sytuacj¹
maj¹tkow¹, na przyk³ad zatai maj¹tek w Polsce,
nie zg³osi tego, to pewnie mo¿e mu siê przytrafiæ to
nieszczêœcie, mo¿e dojœæ… Je¿eliby dosz³o do sy-
tuacji, w której Australia pozyska³aby tak¹ infor-
macjê, to mo¿e siê okazaæ, ¿e nie bêdzie mia³ eme-
rytury australijskiej, bo to jest kwestia dochodo-
wa. Ale ja bym nie chcia³ postrzegaæ umów miê-
dzynarodowych i stanowionego prawa w takich
kategoriach, jak kogoœ oszukaæ. Po prostu nie
chcia³bym tego tak postrzegaæ, bo…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo, Panie Ministrze.
Pani Senator, proponujê, ¿eby w sprawach in-

dywidualnych, konkretnych, konsultacje odby³a
pani ju¿ indywidualnie.

(Senator Janina Fetliñska: Ale by³o kilka takich
przypadków i by³o w tej sprawie wiele pytañ, dla-
tego o to zapyta³am.)

Ja rozumiem, ale…
(Senator Janina Fetliñska: Czêsto to wynika³o

z nieœwiadomoœci, a nie z próby oszustwa. Dziê-
kujê.)

Dobrze.
Ale je¿eli jest konkretny przypadek, to niech

pani skorzysta z obecnoœci ministra, bo takie
konsultacje mo¿na przeprowadziæ indywi-
dualnie.

Czy pan skoñczy³?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Jeszcze chwilka.)
Bo pytania…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e w tej sprawie

skontaktujemy siê w takim razie indywidualnie.
Chcia³bym jednak wskazaæ, ¿e mamy równie¿
pismo z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Sydney, gdzie jest wyra¿ane wielkie za-
dowolenie, poniewa¿ obywatele polscy, osoby,
które tam przebywaj¹, wreszcie uzyskaj¹ prawo
do emerytury. I ja bym wola³ wystêpowaæ w obro-
nie tych osób i tym osobom pomagaæ.

Teraz pytanie pana senatora dotycz¹ce kwestii
sumowania ró¿nych okresów w ró¿nych krajach.
To s¹ umowy dwustronne, bilateralne, i jeœli siê
uda, to osoba uzyska œwiadczenie, a jak bêdziemy
wpisywaæ tam kolejny kraj, to on mo¿e niekonie-
cznie chcia³by byæ dopisany. W zwi¹zku z tym tej
mo¿liwoœci nie ma. Czy mo¿na wyst¹piæ o dwie
emerytury? Pewnie tak. Tylko, jak mówiê, je¿eli
sytuacja maj¹tkowa osoby, która otrzyma emery-
tury z Polski, siê zmieni, to znaczy je¿eli jej dochód
przewy¿szy okreœlony próg, to mo¿e siê okazaæ, ¿e
emerytura w Australii nie bêdzie siê nale¿a³a.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Ja mam jeszcze do pana pytanie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Proszê.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ale to nie jest sytuacja obo-

wi¹zkowa? Osoba pracuj¹ca w Australii, ale
posiadaj¹ca mo¿liwoœæ uzyskania emerytury
w Polsce, musi wystêpowaæ tak¿e o polsk¹ eme-
ryturê? Bo je¿eli to oka¿e siê… Chodzi o to, ¿e,
jak pan mówi, ta sytuacja mo¿e byæ niekorzy-
stna.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Emerytura jest na wniosek, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jasne. O to w³aœnie mi chodzi³o.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: 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, a podpisane wnioski
o charakterze legislacyjnym senatorowie mog¹
zg³aszaæ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Bisztyga
z³o¿y³ swojeprzemówieniewdyskusjidoprotoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym
spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ
w 2011 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 799,
a sprawozdanie komisji w druku nr 799A.

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

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja przepraszam, ¿e przeze mnie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo,

Panie Senatorze, niech pan przyst¹pi do sprawo-
zdania.)

Chcia³bym przeprosiæ, bo przypad³ mi w udzia-
le zaszczyt – tak to traktujê, dlatego jest mi tak
g³upio – referowaæ ustawê…

(Senator Jan Dobrzyñski: A jaki¿ to…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pytania bêd¹

póŸniej, Panowie Senatorowie. Proszê mieæ tro-
chê… Po prostu zmieniliœmy trochê kolejnoœæ,
Panie Senatorze, ale to ju¿ moja sprawa.)

…która dotyczy donios³ego ogólnonarodowego
przedsiêwziêcia, niezwykle wa¿nego, a jednoczeœnie

o tyle wyj¹tkowego, ¿e bêdzie to jubileuszowy, bo
dziesi¹ty spis powszechny w wolnej Polsce – oczywi-
œcie jeœli nie liczyæ spisu ludnoœci i dymów, który od-
by³ siê jeszcze w I Rzeczypospolitej, w 1789 r.

Spis powszechny odby³ siê w 1921 r., a wiêc tu¿
po zakoñczeniu wojny. I to tylko pokazuje, ¿e nie-
kiedy, mimo czasów kryzysu czy trudnych cza-
sów, trzeba zwiêkszaæ wydatki na statystykê, bo
wtedy dane s¹ jeszcze bardziej potrzebne. Kolejny
spis by³ w 1931 r. Oczywiœcie w czasie wojny spis
siê nie odby³, ale odby³ siê zaraz po wojnie,
w 1946 r. Nastêpne by³y w roku 1950, 1960, 1970
i w 1978 r. Mo¿e ta koñcówka „8” w³aœciwie wy-
znacza³aby czas spisu, bo kolejny odby³ siê
w 1988 r., co by³o okolicznoœci¹ o tyle szczêœliw¹,
¿e dziêki temu dysponujemy, ¿e tak powiem, zdjê-
ciem Polski tu¿ sprzed rozpoczêcia wielkiej trans-
formacji. Nastêpny spis powinien odbyæ siê
1998 r., ale siê nie odby³, mieliœmy doci¹gn¹æ do
rytmu w roku 2000, ale spis znów zosta³ prze³o¿o-
ny, miêdzy innymi z powodu kryzysu. W koñcu
odby³ siê on w roku 2002, co, jak mo¿na powie-
dzieæ, tak¿e okaza³o siê szczêœliw¹ okolicznoœci¹,
bo mamy dziêki temu zdjêcie Polski wykonane
pó³tora roku przed wejœciem do Unii Europej-
skiej. Teraz nastêpny spis odby³by siê po oœmiu
latach od poprzedniego, bo by³by to rok 2010, a to
oznacza, ¿e zrównamy krok z ca³¹ Uni¹, gdy¿ dat¹
referencyjn¹ dla ca³ego obszaru Unii Europejskiej
jest marzec 2011 r.

Jestem przekonany, ¿e wyniki tego spisu mog¹
byæ pasjonuj¹ce, bo uwidoczni³by siê efekt
Schengen, uzyskalibyœmy wreszcie odpowiedŸ na
to, jak wielka jest skala emigracji i jaka bêdzie rze-
czywista liczba ludnoœci. Oczywiœcie ³atwo sobie
wyobraziæ, jakie to ma prze³o¿enie na wszystkie
wskaŸniki typu: PKB na g³owê mieszkañca, stopa
bezrobocia… Przyk³adowo po poprzednim spisie
stopa bezrobocia nagle skoczy³a, i to bardzo, bo
zmieni³a siê liczba ludnoœci.

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e bêdzie to spis, z które-
go dane bêd¹ w pe³ni zintegrowane, zgodne z wy-
maganiami Eurostatu, a wiêc uzyskamy panora-
mê porównawcz¹, porównanie z wszystkimi kra-
jami Wspólnoty.

W œwietle ustawy, któr¹ Sejm przyj¹³ niedaw-
no, 4 marca – a przyj¹³ j¹ jednog³oœnie, co pod-
kreœlam – spis ten bêdzie te¿ prze³omowy pod
wzglêdem metodologicznym. Na czym to polega?
Otó¿ dokonuje siê w nim wielkiego przejœcia od
wywiadów bezpoœrednich w stronê korzystania
z danych z rejestrów administracyjnych; przej-
œcia od arkuszy papierowych do cyfryzacji spisu.
I bêdzie to spis, który idzie w kierunku badañ re-
prezentatywnych. To wszystko s³u¿y z jednej stro-
ny poprawie bezpieczeñstwa danych, a z drugiej –
ograniczeniu kosztów, bo ca³y spis ma kosztowaæ
oko³o 500 milionów z³. To w zasadzie nie jest du¿a
kwota, to znaczy ona nie roœnie w porównaniu
z kosztem poprzedniego spisu, tego z 2002 r. Po-
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nadto ta formu³a spisu zapewnia wiêksz¹ ³atwoœæ
dezagregacji terytorialnej danych.

To, by w spisach w coraz wiêkszym stopniu ko-
rzystaæ z rejestrów administracyjnych, jest ten-
dencj¹ ogólnoœwiatow¹. Trzeba tu te¿ powiedzieæ,
¿e im bardziej zaawansowany kraj, im lepsza ad-
ministracja, tym skala korzystania z rejestrów
jest wy¿sza. Robi¹ tak ju¿ Dania i Finlandia, które
w ca³oœci realizuj¹ swoje spisy dziêki wykorzysta-
niu istniej¹cych rejestrów administracyjnych.
Tak¿e Austria bêdzie tak realizowaæ swój spis
w 2010 r. To oczywiœcie oznacza, ¿e trzeba pod-
nieœæ jakoœæ owych rejestrów administracyjnych,
przekszta³ciæ dane z danych administracyjnych
w dane statystyczne.

Jeœli chodzi o zakres podmiotowy spisu, to ujê-
te tu s¹ dwie kategorie. Pierwsza to osoby zamie-
szka³e i czasowo przebywaj¹ce w kraju, a tak¿e –
i to jest bardzo trudne zagadnienie – osoby niema-
j¹ce sta³ego miejsca zamieszkania. Druga katego-
ria to mieszkania i budynki, w których znajduj¹
siê mieszkania.

Co do zakresu przedmiotowego, to oczywiœcie
chodzi tu o stan i charakterystykê demograficzn¹
ludnoœci, edukacjê, aktywnoœæ ekonomiczn¹, do-
jazdy do pracy – a wiêc wreszcie zobaczymy, jak
rzeczywiœcie funkcjonuj¹ nasze metropolie –
o Ÿród³a utrzymania osób, niepe³nosprawnoœæ,
obywatelstwo, migracje wewnêtrzne i zewnêtrzne,
narodowoœci i jêzyki, a wiêc o obraz mniejszoœci
narodowych, wyznania, gospodarstwa domowe
i rodziny, a wreszcie charakterystykê zasobów
mieszkaniowych.

Spis jest ogromnym przedsiêwziêciem logisty-
cznym, to znaczy musi obejmowaæ aktualizacjê
i porz¹dkowanie rejestrów, trzeba te¿ zadbaæ o za-
chowanie poufnoœci danych, ochronê danych
osobowych, zarz¹dzanie danymi, zatrudnienie
rachmistrzów, w tym organizacji typu call center,
bo teraz bêdzie wiêcej badañ telefonicznych,
a tak¿e oczywiœcie o promocjê ca³ego spisu – i tu
jest wielka szansa dla mediów publicznych, by
udowodni³y swoj¹ misyjnoœæ i odegra³y swoj¹ rolê
w takich narodowych przedsiêwziêciach – a wre-
szcie o publikacjê wyników, szybk¹, wyczerpu-
j¹c¹ i efektywn¹.

Spis zacznie siê ju¿ nied³ugo, st¹d pilnoœæ pod-
jêcia tej ustawy. Pierwsze czynnoœci zaczn¹ siê
1 kwietnia czy te¿ 31 marca, g³ówne prace bêd¹ od
1 kwietnia do 16 i do 30 czerwca, a w przysz³ym
roku odbêdzie siê spis kontrolny.

Ustawa podczas prac w komisji nie wywo³ywa-
³a jakichœ wiêkszych w¹tpliwoœci. By³o kilka py-
tañ z proœb¹ o wyjaœnienia, które otrzymaliœmy.
Zg³oszono szereg poprawek o charakterze przede
wszystkim redakcyjnym. W sumie jest ich dwana-
œcie i polegaj¹ one przede wszystkim na uprosz-
czeniu, skróceniu tekstu. Skreœla siê na przyk³ad

wyrazy „objêtych spisem” czy wprowadza sformu-
³owanie „prace spisowe”. Prawda? Wykreœla siê
pewne wyrazy upraszczaj¹c zapisy albo porz¹d-
kuje siê… Na przyk³ad sformu³owanie „urz¹dze-
nie elektroniczne” zastêpuje siê wyrazami „infor-
matyczny noœnik danych”, bo tak jest we wszyst-
kich ustawach dotycz¹cych informatyzacji. Tak
¿e jest dwanaœcie poprawek o charakterze œciœle
redakcyjnym. 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.

Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, art. 21 mówi o obowi¹zku

transmisji, o obowi¹zku informowania Polaków
przez Telewizjê Polsk¹ Spó³ka Akcyjna oraz Pol-
skie Radio Spó³ka Akcyjna o tym, jak pan je na-
zwa³, wielkim narodowym przedsiêwziêciu.

Ja chcê przypomnieæ, Panie Senatorze – i nie
chcia³bym, ¿eby to by³o odebrane jako z³oœliwoœæ,
bo nie o to chodzi – ¿e szef pañskiej formacji poli-
tycznej i premier rz¹du nawo³ywa³ do niep³acenia
abonamentu. St¹d powsta³y bardzo du¿e proble-
my finansowe tych dwóch spó³ek akcyjnych, pro-
blemy, które ju¿ widaæ. Przyk³adem jest zdejmo-
wanie wielu programów telewizyjnych, jak na
przyk³ad transmisja z obrad parlamentu.

Mam takie pytanie w zwi¹zku z tym. Jaki jest
koszt tego typu transmisji? Czy komisja nie roz-
wa¿a³a, aby przekazywanie Polakom informacji
na ten temat, by³o op³acone z bud¿etu pañstwa?
Bo ja rozumiem, ¿e ten czas mo¿na by³oby po-
œwiêciæ na emisjê reklam, tudzie¿ innych progra-
mów, które by przynios³y tym spó³kom wymierny,
konkretny zysk. Jaka to jest kwota? Czy pan coœ
na ten temat mo¿e powiedzieæ, Panie Senatorze?
Czy o tym pañstwo rozmawialiœcie? Ile to bêdzie
godzin?

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Dobrzyñski uprzedzi³ moje pyta-

nie. Wiemy, ¿e telewizja publiczna nie pobiera
w tej chwili ¿adnych œrodków abonamentowych
i ¿e wszystkie œrodki abonamentowe id¹ na Pol-
skie Radio. Pan senator Sepio³ uczestniczy³
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w ostatnim posiedzeniu komisji kultury, kiedy to
prezes telewizji mówi³, ¿e bardzo kosztoch³onny
dla samej telewizji publicznej, jak równie¿ i Pol-
skiego Radia, jest powszechny spis rolny, który
czeka nas ju¿ w drugiej po³owie tego roku. Panie
Senatorze, czy komisja rozwa¿a³a kwestiê, aby fi-
nasowanie spraw zwi¹zanych z promocj¹ spisu,
z rozpowszechnianiem informacji o spisie, by³y
pokryte ze œrodków bud¿etu pañstwa? To jest nie-
jako powielenie pytania pana senatora Dobrzyñ-
skiego.

Kolejna sprawa dotyczy art. 13, w którym jest
zapisane, ¿e odbêdzie siê tak zwany spis próbny
w okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2010 r. Do ce-
lów tego spisu próbnego bêdzie siê zbiera³o dane
z wytypowanych gmin z terenu naszego kraju. Ja-
kie by³y kryteria doboru tych gmin? Czy ten dobór
jest reprezentatywny dla struktury ca³ego kraju?
Dlaczego w³aœnie te miejscowoœci, a nie inne, zo-
sta³y wybrane do tego spisu i w³¹czone do tej usta-
wy? Dziêkujê.

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

Senator Janusz Sepio³:
Myœlê, ¿e pan senator Dobrzañski…
(Senator Jan Dobrzyñski: Dobrzyñski.)
Tak, Dobrzyñski.
Pan senator siê przejêzyczy³, tak zak³adam, po-

niewa¿ pan premier Tusk zawsze podkreœla³, ¿e
abonament jest niedobr¹ instytucj¹, ale nigdy nie
nawo³ywa³ do jego niep³acenia. To jest subtelna,
ale jednak zasadnicza ró¿nica.

(Senator Jan Dobrzyñski: To, co powiedzia³em,
by³o powiedziane œwiadomie.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-
natorowie, by³o pytanie, wiêc pozwólcie odpowie-
dzieæ.)

(Senator Stanis³aw Gogacz: To nie jest manipu-
lacja.)

Jeœli pan senator robi to œwiadomie, to jest to
manipulacja. To po pierwsze.

Po drugie, tak siê sk³ada, ¿e pracujê tak¿e w ko-
misji kultury, na posiedzeniu której analizowaliœ-
my raport NIK o gospodarowaniu œrodkami publi-
cznymi przez Telewizjê Polsk¹. Myœlê, ¿e teraz,
kiedy prezes nie zatrudnia ju¿ osiemnastu dorad-
ców, kiedy chyba nie bêdzie siê wyp³acaæ trzystu-
tysiêcznych odpraw czy siedemdziesiêciotysiêcz-
nych p³ac miesiêcznych celebrytom, na pewno
znajd¹ siê œrodki, aby zapewniæ tych kilka godzin
pracy mediów publicznych. S¹dzê zreszt¹, ¿e to
bêd¹ na tyle interesuj¹ce w¹tki, ¿e nie doprowadzi
to do jakichœ istotnych strat.

Nie potrafiê powiedzieæ, jakie konkretnie s¹ to
koszty. Mo¿na oszacowaæ, ile kosztuje godzina
produkcji programu, jeœli trzydzieœci godzin
w programach ogólnokrajowych… Jako sprawo-
zdawca mogê tylko powiedzieæ, ¿e na posiedzeniu
komisji ten w¹tek w ogóle siê nie pojawi³ i nie dys-
kutowaliœmy w tej sprawie. Odpowiadam jedno-
czeœnie panu senatorowi Skurkiewiczowi. Ten
w¹tek w dyskusji po prostu siê nie pojawi³.

Jeœli idzie o drug¹ czêœæ pytania, o art. 13, czyli
wybór jednostek do spisu próbnego, to wydaje mi
siê, ¿e w tej sprawie to pan prezes móg³by opowie-
dzieæ, jak wygl¹da praca statystyka od kuchni.
Wybrano jednostki we wszystkich wojewódz-
twach. Jest szesnaœcie jednostek, czyli ka¿de wo-
jewództwo jest reprezentowane przez jedn¹ je-
dnostkê i te jednostki s¹ bardzo ró¿ne. Mamy
wiêc tutaj i obszar wielkiej metropolii, i gminê
wiejsk¹, i gminê wiejsko-miejsk¹, i obszar górski,
i obszar turystyczny. Mamy wiêc zbiór, na podsta-
wie którego, dziêki odpowiednim wskaŸnikom
i parametrom, mo¿na stworzyæ dobre odzwier-
ciedlenie ca³ego kraju. Wydaje mi siê jednak, ¿e
bardziej fachowo na ten temat móg³by wypowie-
dzieæ siê przedstawiciel G³ównego Urzêdu Staty-
stycznego. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytania.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony pre-
zes Rady Ministrów.

Jest wœród nas pan prezes GUS.
Czy pan prezes GUS chcia³by zabraæ g³os?
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym bardzo podziêkowaæ cz³onkom ko-

misji za bardzo wnikliwe przeanalizowanie tekstu
ustawy, za dyskusjê, a przede wszystkim za ocenê
koniecznoœci przeprowadzenia spisu i znaczenia
tego przedsiêwziêcia, jako przedsiêwziêcia ogól-
nonarodowego, co podkreœli³ pan pose³ sprawo-
zdawca… Przepraszam bardzo, pan senator spra-
wozdawca. Bo niedawno by³em w… Najmocniej
przepraszam.

Mo¿e najpierw spróbujê odpowiedzieæ na pyta-
nia, a potem odniosê siê do pewnych kwestii ogól-
nych.

Je¿eli chodzi o dobór jednostek, gmin, które zo-
sta³y wybrane do przeprowadzenia spisu próbne-
go, to zosta³y one wyselekcjonowane metod¹ tak

50. posiedzenie Senatu w dniu 11 marca 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r. 141

(senator W. Skurkiewicz)



zwanego doboru celowego. Cele, jakie przyœwie-
ca³y takiemu wyborowi, by³y dwa. O jednym mó-
wi³ ju¿ pan senator, to znaczy wybranie szesnastu
gmin, które reprezentuj¹ ca³¹ ró¿norodnoœæ sy-
tuacji, w jakich bêdzie przeprowadzany spis. Za-
tem bêdzie tam zarówno gmina wiejska, jak i gmi-
na ma³omiasteczkowa czy gmina bêd¹ca czêœci¹
wielkiej aglomeracji, a wiêc wybór zró¿nicowania
regionalnego. Dodatkowo postanowiliœmy, ¿e bê-
d¹ to gminy z ró¿nych województw, ¿eby z uwagi
na zaanga¿owanie samorz¹dów terytorialnych,
przede wszystkim szczebla gminnego i wojewódz-
kiego, mo¿na by³o w ramach spisu próbnego, któ-
ry rozpocznie siê ju¿ 1 kwietnia, wdro¿yæ mecha-
nizmy organizacyjne i przeprowadziæ swego ro-
dzaju szkolenie. Zostanie to wykorzystane za rok,
gdy bêdziemy przeprowadzali spis pe³ny. Zrobiliœ-
my to równie¿ ze wzglêdu na to, ¿e ten spis prze-
prowadzamy z wykorzystaniem zupe³nie innych
technik: internetu, wywiadu telefonicznego, reje-
strów administracyjnych jako podstawowego
Ÿród³a informacji itd.

Druga kwestia, która by³a podnoszona i doty-
czy³a popularyzacji spisu za poœrednictwem pub-
licznych mediów elektronicznych, wi¹¿e siê z do-
brym zinterpretowaniem misji mediów publicz-
nych. Celem, jaki sobie stawiamy, zwracaj¹c siê
o to, aby mo¿na by³o wykorzystywaæ media publi-
czne do popularyzacji spisów, jest to, aby za po-
œrednictwem mediów ciesz¹cych siê opini¹ wyso-
kiej wiarygodnoœci przekazaæ informacje o zna-
czeniu, wadze spisu. Chcielibyœmy, aby poprzez
emisjê materia³ów, które zostan¹ przygotowane –
oczywiœcie z udzia³em specjalistów – przez G³ó-
wny Urz¹d Statystyczny i Centralne Biuro Spiso-
we, mo¿na by³o stworzyæ tak¹ atmosferê, jak¹ ob-
serwujemy w wielu krajach. Mianowicie chodzi
o przekonanie obywateli, ¿e udzia³ w spisie to pra-
ca dla wspólnego dobra, praca dla siebie. Za po-
œrednictwem mediów o du¿ej noœnoœci chcemy
przekonaæ obywateli, ¿e uczestnicz¹c w spisie,
przekazuj¹ informacje, dziêki którym samorz¹dy
lokalne, samorz¹dy terytorialne wszystkich
szczebli, administracja rz¹dowa, inne organy
pañstwa, jak równie¿ inne instytucje publiczne
oraz przedsiêbiorcy bêd¹ dysponowali zasobem
wiedzy o kraju, a to pozwoli im podejmowaæ lepsze
decyzje i lepiej gospodarowaæ tym, co maj¹. Na
przyk³ad jest bardzo du¿e zainteresowanie wyni-
kami spisu œrodowisk biznesowych, poniewa¿ in-
formacje o ludnoœci i mieszkaniach dla niektó-
rych organizacji, przedsiêbiorców stanowi¹ Ÿród-
³o wiedzy o potencjalnym rynku.

Je¿eli chodzi o uwagi, które zosta³y zg³oszone,
uwagi, jak pan senator zauwa¿y³, maj¹ce cha-
rakter redakcyjny, to w³aœciwie z merytoryczne-
go punktu widzenia nie wnosz¹ one, powie-
dzia³bym, istotnych zmian, ale rzeczywiœcie

w pewnych obszarach poprawiaj¹ stylistykê, po-
prawiaj¹ sformu³owania znajduj¹ce siê w tekœ-
cie. Niemniej jednak chcia³bym tutaj zasugero-
waæ rozwa¿enie pewnej mo¿liwoœci. Otó¿ proce-
dowanie nad ustaw¹ trwa³o d³ugo, przede wszys-
tkim ze wzglêdu na to, ¿e przeprowadzaliœmy
bardzo g³êbokie, bardzo bogate konsultacje spo-
³eczne, szczegó³owo analizowaliœmy uzasadnie-
nie dotycz¹ce zakresu informacji, mo¿liwoœci
przeprowadzenia spisu w ró¿nych warunkach,
z wykorzystaniem ró¿nych rejestrów i Ÿróde³ in-
formacji. I w³aœciwie ju¿ za trzy tygodnie powin-
niœmy rozpocz¹æ realizacjê spisu próbnego
w szesnastu gminach. Podjêliœmy dzia³ania or-
ganizacyjne, ale nie mamy jeszcze podstawy pra-
wnej umo¿liwiaj¹cej podpisanie umów z gmina-
mi, powo³anie gminnych biur spisowych w szes-
nastu gminach i powo³anie wojewódzkich komi-
sarzy spisowych w szesnastu województwach.
Wprowadzenie tych poprawek, które niew¹tpli-
wie przyczyni¹ siê do nadania tekstowi wiêkszej
elegancji, mo¿e spowodowaæ, ¿e z uwagi na dal-
sze procedowanie nad ustaw¹, czyli powrót tych
poprawek do Sejmu i kolejny etap przyjmowania
ustawy, ³¹cznie z vacatio legis, które zosta³o
skrócone, za co jesteœmy bardzo wdziêczni, usta-
wa wejdzie w ¿ycie w momencie, kiedy powinniœ-
my – robi¹ tak wszystkie inne kraje realizuj¹ce
spis w tym terminie – prowadziæ spis próbny. Da-
ta 31 marca jest terminem referencyjnym. Zgod-
nie z metodologi¹ badañ statystycznych przy-
jmuje siê, ¿e spis próbny powinien byæ przepro-
wadzony w tych samych warunkach i w tym sa-
mym okresie, w jakich za rok bêdzie przeprowa-
dzony spis pe³ny. W zwi¹zku z tym je¿eli Wysoka
Izba widzia³aby mo¿liwoœæ rozwa¿enia tego, ¿e
poprawki, które bardzo starannie zosta³y przygo-
towane przez biuro prawne, mo¿na potraktowaæ
jako poprawki o charakterze, powiedzmy, dosko-
nal¹cym formê, ale niezmieniaj¹cym meritum,
to mo¿e jednak uda³oby siê spojrzeæ na to nieco
inaczej.

Je¿eli chodzi o sam¹ akcjê spisow¹, to my jeste-
œmy przygotowani do tego, ¿eby w momencie, kie-
dy tylko bêd¹ istnia³y podstawy prawne, podj¹æ
dzia³ania i rozpocz¹æ prace. Przede wszystkim
przygotowanie techniczne i logistyczne, zw³asz-
cza do przeprowadzenia spisu próbnego z wyko-
rzystaniem rejestratorów danych na noœniku
elektronicznym – my stosujemy tak¹ nazwê, w in-
nych aktach prawnych u¿ywa siê innej terminolo-
gii – wymaga akcji szkoleniowej i selekcji osób,
które bêd¹ w to zaanga¿owane.

Bardzo istotne jest tutaj, ¿e spis próbny tym ra-
zem ró¿ni siê od poprzednich, dlatego ¿e jego celem
jest tak¿e sprawdzenie i porównanie ró¿nic, jakie
wystêpuj¹ miêdzy stanem faktycznym, który wy-
kwalifikowani ankieterzy i rachmistrze zidentyfi-
kuj¹ w czasie spisu próbnego, a danymi, jakie
znajduj¹ siê w rejestrach administracyjnych.
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Ka¿dy rejestr administracyjny ma swoj¹ specy-
fikê. W jednym lepiej s¹ zaktualizowane pewne in-
formacje, w innym gorzej. Pañstwo wiedz¹, ¿e na
przyk³ad w PESEL, bardzo dobrym rejestrze lu-
dnoœci, jest w tej chwili prawdopodobnie kilkaset
tysiêcy danych osób, które to dane powinny byæ
ju¿ przeniesione do archiwum ze wzglêdu na to, ¿e
osoby te przesz³y na drug¹ stronê cienia. Czy to
jest mankament tego rejestru? Rejestr PESEL jest
jednym z najlepszych znanych mi w Europie reje-
strów ludnoœci, ale z uwagi na to, ¿e pewne dane
aktualizowane s¹ z opóŸnieniem lub w innym try-
bie, powinniœmy, po stwierdzeniu stanu faktycz-
nego przez bezpoœrednio kontaktuj¹cego siê
rachmistrza, przeanalizowaæ te ró¿nice. To samo
dotyczy innych rejestrów, na przyk³ad tych odno-
sz¹cych siê do adresów. Adres miejsca zameldo-
wania mo¿e ró¿niæ siê od adresu miejsca sta³ego
pobytu. To wygl¹da ró¿nie w ró¿nych sytuacjach,
w aglomeracjach miejskich rozbie¿noœæ miêdzy
faktycznym adresem zamieszkania a miejscem
zameldowania wystêpuje czêœciej ani¿eli na przy-
k³ad w gminach wiejskich, gdzie sytuacja jest ra-
czej ustabilizowana, miejsce pracy i niejako miej-
sce ¿ycia s¹ zwi¹zane z miejscem sta³ego zamel-
dowania. Podobnie jest, je¿eli chodzi o niektóre
inne dane, jakie pozyskujemy z rejestrów.

Dlatego bardzo zale¿y nam na tym, ¿ebyœmy
mogli rozpocz¹æ ten spis w terminie i ¿eby mo¿na
by³o uzyskaæ dane w terminie referencyjnym
31 marca. Jest to termin ogólnoeuropejski. Ale,
jak rozumiem, stanowienie prawa ma swoje wy-
magania i od pañstwa woli zale¿y, czy zastosuje-
my ten tryb procedowania, który powinien obo-
wi¹zywaæ.

Mamy nadziejê, ¿e ten spis – by³a tutaj mowa
o kosztach – bêdzie przeprowadzony w sposób
naprawdê oszczêdny. Skalkulowaliœmy koszty
nominalne na poziomie tego, co zosta³o wydatko-
wane faktycznie osiem lat temu. Je¿eli na³o¿ymy
na to… No choæ inflacja by³a niewielka, to jednak
przez osiem lat nast¹pi³ spadek wartoœci z³otów-
ki o oko³o 40%. A wiêc realne koszty spisu bêd¹
wyraŸnie ni¿sze. Bêdzie tak, dziêki zastosowaniu
nowej technologii, nowej organizacji, wykorzy-
staniu ró¿nych Ÿróde³ informacji, a tak¿e objêciu
bezpoœrednim badaniem przez ankieterów wy-
³¹cznie czêœci populacji, ale dobrze wyselekcjo-
nowanej, dobrze wybranej. Spis próbny ma nam
pomóc w ustaleniu, czy bezpoœrednio bêdziemy
zwracaæ siê za pomoc¹ ankieterów, a to jest naj-
dro¿sza forma kontaktu, do naszych responden-
tów, do dwudziestoprocentowej czy dwudziesto-
piêcioprocentowej próby. Widzimy, patrz¹c na
doœwiadczenia innych krajów, ¿e w tym przedzia-
le bêdziemy mogli uzyskaæ dane o wysokiej pre-
cyzji, nie obejmuj¹c badaniami stuprocentowej
populacji.

Chcia³bym jeszcze raz serdecznie podziêkowaæ
Wysokiej Izbie za zrozumienie koniecznoœci prze-
prowadzenia tych badañ. One odbywaj¹ siê raz na
dziesiêæ lat. Nastêpny spis bêdzie robiony w roku
2021. S¹dzê, ¿e wówczas zastosujemy jeszcze in-
ne techniki. Mo¿e, tak jak mówi³ pan senator, bê-
dziemy mogli zrealizowaæ spis metod¹, któr¹ dzi-
siaj stosuj¹ Finowie, Duñczycy, a tak¿e czêœciowo
Szwedzi. Przy okazji bêdziemy mogli zrealizowaæ
wiele specjalnych badañ oko³ospisowych. My
w ramach tych œrodków tak¿e realizujemy pewne
badania oko³ospisowe, to znaczy robimy analizy,
które dotycz¹ pewnych szczególnych tematów.

Pañstwo zapewne nie maj¹ czasu, ¿eby d³u¿ej
na ten temat rozmawiaæ, co ja rozumiem, ale na
przyk³ad dzisiaj jeszcze us³ysza³em sugestiê, ¿eby
w ramach badañ oko³ospisowych uzyskaæ infor-
macje dotycz¹ce na przyk³ad palenia tytoniu.
Prawdopodobnie jako pe³ne badanie oko³ospiso-
we tego rodzaju przedsiêwziêcie w tej fazie trudno
bêdzie wprowadziæ. Ale jako pewien modu³, który
uwzglêdnimy w innych badaniach, realizowa-
nych w oparciu o operaty stworzone na podstawie
spisów, trzeba to bêdzie podj¹æ, o ile bêdzie tego
rodzaju wola naszych g³ównych u¿ytkowników
przy okazji kszta³towania programu badañ staty-
stycznych. Tyle ze swojej strony chcia³bym powie-
dzieæ.

Aha, jeszcze o jednej rzeczy powiem. Chodzi
o koszty telewizji i radia z tym zwi¹zane. Telewizja
nam powiedzia³a, ¿e te godziny bêd¹ kosztowa³y
40 milionów z³. No ale to jest cena hipotetyczna, to
jest wartoœæ przychodów, jakie telewizja mog³aby
uzyskaæ, gdyby emisja tego rodzaju odbywa³a siê
w prime time i gdyby rzeczywiœcie pozyska³a za-
mówienia na reklamy. Nam nie chodzi o prime ti-
me, nam chodzi o to, ¿eby dotrzeæ do naszych re-
spondentów. A to na ogó³ s¹ ludzie doroœli, którzy
rzadziej ogl¹daj¹ te tañce z gwiazdami, jak to siê
mówi, i „Jaka to melodia?”, czêœciej oczekuj¹ pew-
nych informacji, które s¹ im potrzebne. Wobec te-
go ten koszt nale¿a³oby liczyæ nieco inaczej. Poza
tym nam chodzi wy³¹cznie o emisjê, a nie dowie-
dzieliœmy siê, jaki jest bezpoœredni koszt emisji.
Przecie¿ my przywieziemy na przyk³ad trzyminu-
tow¹, czy piêciominutow¹ migawkê do wyemito-
wania, która przekona, ¿e warto uczestniczyæ
w spisie, bo przekazuj¹c dane o sobie, jednoczeœ-
nie przekazujemy dane dla siebie, a wiêc posze-
rzamy nasz¹ wiedzê. I dlatego wydaje nam siê, ¿e
te koszty, o których tutaj by³a mowa, rzêdu 40 mi-
lionów z³, s¹ hipotetycznymi przychodami, które
mo¿na by by³o uzyskaæ, gdyby to wyemitowaæ
w czasie najwy¿szej ogl¹dalnoœci, gdyby w³aœnie
ten czas w taki sposób zagospodarowaæ.

Poza tym ja nie znam kraju, w którym publicz-
ne œrodki masowego przekazu nie uczestniczy³y-
by w popularyzacji takich przedsiêwziêæ jak spisy
powszechne. Odwrotnie: tam mamy do czynienia
z tak¹ sytuacj¹, ¿e redakcje, zw³aszcza problemo-
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we, same zwracaj¹ siê do urzêdów statystycz-
nych, do innych instytucji, organizacji, z ofert¹
przygotowywania programów na tematy zwi¹zane
ze spisami. Dotyczy to w tej chwili spisów rolnych,
a bêdzie dotyczy³o tak¿e spisów ludnoœci i miesz-
kañ.

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Bardzo dziêkujê, Panie Prezesie.
Teraz pytania do pana.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania, zwi¹za-
ne z omawianym punktem porz¹dku obrad.

(Senator Jan Dobrzyñski: Dobrze, Panie Mar-
sza³ku.)

Ja nie patrzê na pana, Panie Senatorze. To
oczywiœcie nie chodzi o pana, tylko o wszystkich
innych.

(Weso³oœæ na sali)
Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Prezesie, nie powiem, ¿e jes-

tem oburzony, ale jestem zdumiony tym, co pan
powiedzia³ odnoœnie do procesu legislacyjnego
w Senacie. Proszê nam nie odbieraæ mo¿liwoœci
procedowania, zg³aszania poprawek i wyra¿a-
nia w³asnej, nieskrêpowanej i nieprzymuszonej
woli w akcie swobodnego g³osowania nad usta-
w¹. A jeœli ju¿ jest mowa o tym pospiesznym try-
bie, Panie Prezesie, to proszê nam powiedzieæ,
kiedy propozycja tej ustawy wp³ynê³a do Sejmu
i dlaczego czas procedowania by³ taki a nie inny.
Podejrzewam, ¿e by³ on doœæ d³ugi, skoro my
mamy zaledwie kilka godzin na uchwalenie tej
ustawy, tak aby prezydent móg³ w ci¹gu trzy-
dziestu dni j¹ podpisaæ i aby ona wesz³a w ¿ycie
tu¿ po 1 kwietnia.

Kolejna sprawa dotyczy art. 19. Panie Prezesie,
w jaki sposób bêdzie odbywa³ siê dobór rachmi-
strzów spisowych? Czy wiadomo, ile osób bêdzie
zaanga¿owanych w prowadzenie powszechnego
spisu? I czy ju¿ znane jest wstêpne, szacunkowe
wynagrodzenie tych rachmistrzów? Jaka to bê-
dzie kwota?

Kolejne pytanie. W art. 19 w ust. 3 jest zapis, ¿e
rachmistrz spisowy przed dopuszczeniem do wy-
konywania czynnoœci w ramach prac spisowych
jest pouczony przez zastêpcê gminnego komisarza
spisowego. Dlaczego zastêpcê komisarza, a nie ko-
misarza gminnego spisowego, skoro w ust. 1 jest
mowa, ¿e to na wniosek gminnego komisarza dy-
rektor urzêdu statystycznego powo³uje rachmi-
strza? Dlaczego tutaj jest wkomponowana osoba

zastêpcy? Przecie¿ gminny komisarz mo¿e scedo-
waæ te uprawnienia na swojego zastêpcê. Myœlê,
¿e to powinno iœæ w tym kierunku, aby to g³ówny
komisarz by³ odpowiedzialny za tê sprawê.

I jeszcze jedna sprawa. W tym roku mamy bar-
dzo obszerny, jak ju¿ wczeœniej mówi³em, powsze-
chny spis rolny. Czy nie by³o mo¿liwoœci, aby oby-
dwa te spisy, tak powszechny, jak i rolny, po-
³¹czyæ w jedn¹ ca³oœæ? Na pewno by by³o to i tañ-
sze, i przeprowadzone w miarê sprawnie i doœæ
szybko. Czy tego typu procedury nie s¹ stosowa-
ne? Czy te¿ po prostu by³a potrzeba zorganizowa-
nia wczeœniej spisu rolnego, a póŸniej powsze-
chnego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Teraz ja sobie udzielê g³osu.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chcia³bym zapytaæ o to samo, o co pan pyta³

w ostatniej czêœci. Chcê te¿ powiedzieæ panu pre-
zesowi, ¿e ustawy, które przychodz¹ do Senatu,
nie le¿¹ w Senacie zbyt d³ugo. Procedujemy nad
nimi bardzo szybko. Nawet s¹…

(Senator Janina Fetliñska: A¿ za szybko.)
…zastrze¿enia, ¿e b³yskawicznie.
(Senator Tadeusz Skorupa: Jeszcze nie wp³yn¹,

a ju¿ procedujemy.)
Ja uwa¿am, ¿e dobrze, ¿e szybko procedujemy.
Mam do pana pytanie o koszty tego spisu. Ile

spis powszechny bêdzie kosztowa³ i ile spis rolny
bêdzie kosztowa³? Te dwie wielkoœci chcia³bym
poznaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
I poproszê o zadanie pytania pana senatora Do-

brzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Prezesie, w art. 2 jest definicja

gospodarstwa domowego. Ja mo¿e przytoczê kró-
ciutko ten zapis. Otó¿ mówi siê tam, i¿ przez go-
spodarstwo domowe rozumie siê wszystkie osoby
spokrewnione lub niespokrewnione zamieszka³e
w danym mieszkaniu utrzymuj¹ce siê lub nieu-
trzymuj¹ce siê wspólnie. Panie Prezesie, moje py-
tanie jest takie: czy ten zapis, ta definicja gospo-
darstwa domowego pojawia siê równie¿ w innych
aktach prawnych, w innych ustawach? Czy ona
jest to¿sama z definicjami zawartymi w innych
dokumentach, w naszym prawodawstwie?

I mam jeszcze takie pytanie. Otó¿ w posiadaniu
rachmistrzów bêd¹ ró¿ne informacje na temat na-
szego spo³eczeñstwa. Czy bêd¹ w ich posiadaniu
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informacje, jakieœ szczególne dane osobowe, któ-
re bêd¹ podlega³y…

(G³os z sali: Wra¿liwe.)
…ochronie, tak zwane dane wra¿liwe, a jeœli

tak, to w jaki sposób bêdziemy w stanie jako pañ-
stwo te informacje chroniæ?

I trzecie pytanie, Panie Prezesie. A czy widzia³
pan premiera rz¹du lub te¿ bardzo bliskie jego
otoczenie, które w swoich wypowiedziach nawo-
³uje do niep³acenia abonamentu na radio i tele-
wizjê publiczne, spó³ki akcyjne Skarbu Pañstwa?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To mo¿e na razie te dwa pytania. S¹ jeszcze

dwie osoby zapisane, wiêc potem bêd¹ nastêpne
dwa.

Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ py-
tanie?

(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze ja.)
Pani senator jest zapisana.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów… Nie.
Dobrze, to na razie poprzestañmy na tych

dwóch pytaniach. Proszê o odpowiedzi.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Spróbujê odpo-

wiedzieæ w kolejnoœci pytañ, które by³y zadawane.
Jeœli chodzi o liczbê osób, które bêd¹ zaanga¿o-

wane w realizacjê pe³nego spisu, to oceniamy, ¿e
bêdzie oko³o dwudziestu tysiêcy rachmistrzów.
Osiem lat temu, w 2002 r. w spis by³o zaanga¿o-
wanych oko³o stu siedemdziesiêciu tysiêcy rach-
mistrzów. Zmniejszenie liczby rachmistrzów to
jest efekt wykorzystania rejestrów administracyj-
nych, wykorzystania elektronicznego ujmowania
danych, internetu, co mamy zamiar przetesto-
waæ. Ale chodzi tu tak¿e o to, ¿e uzyskamy lepsz¹
jakoœæ informacji. Po prostu bêdziemy mogli do-
braæ osoby, które s¹ lepiej przygotowane do wyko-
nania tej odpowiedzialnej pracy. Poprzednio wie-
lu rachmistrzów to byli rachmistrze, jak to siê mó-
wi… mo¿e nie tyle z ³apanki, ile przypadkowi, któ-
rzy zbierali dane po to – wtedy by³o bardzo wyso-
kie bezrobocie – ¿eby po prostu zarobiæ. By³a zre-
szt¹ wówczas ogromna presja na to, aby przyjmo-
waæ osoby bezrobotne. No, nie ka¿da osoba bezro-
botna nadaje siê do tego, ¿eby wejœæ do cudzego
domu i zadawaæ pytania niekiedy dotycz¹ce na-
prawdê takich spraw, które powinny pozostaæ wy-
³¹cznie do wiadomoœci tego gospodarstwa domo-
wego, a uzyskane dane póŸniej powinny byæ prze-

kszta³cone w ca³kowicie zanominizowane dane
statystyczne.

Je¿eli chodzi z kolei o koszty, o to, ile bêdziemy
p³acili rachmistrzom, to ja przyznam siê, ¿e dok³a-
dnej kwoty nie pamiêtam, wiêc je¿eli móg³bym
prosiæ o podpowiedŸ… Bo ja pamiêtam, ile to wy-
nosi w spisie rolnym, a…

(Naczelnik Wydzia³u Organizacji Spisów Po-
wszechnych w Departamencie Programowania
i Koordynacji Badañ w G³ównym Urzêdzie Staty-
stycznym Magdalena Janczur-Knapek: Ju¿ mó-
wiê. W przypadku ankiety do spisu pe³nego, czyli
ankiety krótkiej, p³acimy 3 z³ za osobê, a w przy-
padku ankiety do spisu reprezentacyjnego – 10 z³
za osobê.)

Tak ¿e, proszê pañstwa, s¹ to naprawdê nie-
wielkie kwoty.

Dlaczego uzyskujemy tego rodzaju wydajnoœæ?
Dlatego, ¿e rachmistrz bêdzie przychodzi³ do go-
spodarstwa domowego, maj¹c ju¿ te wstêpne in-
formacje, które pobierzemy z PESEL, z ewidencji
gruntów i budynków i z innych rejestrów admini-
stracyjnych, które w za³¹cznikach do ustawy s¹
wymienione, co oznacza, ¿e w znacznej czêœci ze-
branie informacji bêdzie polega³o na zweryfikowa-
niu danych, które o tym gospodarstwie domo-
wym, o tych osobach zosta³y zebrane ju¿ do in-
nych celów, do celów administracyjnych.

Dlaczego zastêpca gminnego komisarza spisowe-
go, a nie gminny komisarz spisowy, jest osob¹, która
wykonuje te czynnoœci operacyjne? Jest to sprawa
samej organizacji spisów. Gminnym komisarzem
spisowym z urzêdu jest burmistrz lub wójt, który
dysponuje mo¿liwoœci¹ dzia³ania na tym terenie. Je-
go zastêpca to delegowany przez urz¹d statystyczny
statystyk b¹dŸ inna osoba technicznie przygotowa-
na do przeprowadzenia tych wszystkich operacji
zwi¹zanych z realizacj¹ spisu. Dlatego powstaje tego
rodzaju sytuacja. Odpowiedzialnym komisarzem
spisowym jest z urzêdu odpowiedni przedstawiciel
organu administracji samorz¹dowej.

Przeprowadzamy w tym roku powszechny spis
rolny, a w przysz³ym roku powszechny spis lu-
dnoœci i mieszkañ. Dlaczego ich nie ³¹czymy?
Przyczyna jest podstawowa: w spisie ludnoœci spi-
sujemy ludzi, w spisie rolnym spisujemy gospo-
darstwa rolne. Dwa kraje na œwiecie przeprowa-
dzi³y oko³o roku 2000 spisy ludnoœci i spisy rolne
równoczeœnie. By³y to Polska i Indie. Nie znam
oceny ca³oœciowej skutków po³¹czenia tych spi-
sów w Polsce. Taka ocena chyba nie zosta³a prze-
prowadzona. Mia³em jednak okazjê rozmawiaæ
z szefem statystyki indyjskiej, który na posiedze-
niu Komisji Statystycznej ONZ, gdy trwa³y dysku-
sje nad przeprowadzeniem ca³ej œwiatowej akcji
spisów oko³o roku 2010, przestrzega³ przed ³¹cze-
niem spisu ludnoœci i spisu rolnego. Bo spisuje-
my zupe³nie co innego, inne s¹ obiekty w przypad-
ku spisu ludnoœci, a inne w przypadku spisu rol-
nego, zupe³nie innym obiektem jest gospodar-
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stwo rolne, przedsiêbiorstwo rolne. No, ³¹czenie
tych rzeczy jest po prostu niemo¿liwe.

Czy uda siê to zrealizowaæ taniej? W Indiach
wydawa³o siê, ¿e bêdzie mo¿na to zrobiæ taniej.
W efekcie bardzo ucierpia³a, zdaniem Hindusów,
jakoœæ danych. S¹dzê, mam tak¹ nadziejê, ¿e
w Polsce te straty na jakoœci danych by³y mniej-
sze, ale wiemy, proszê pañstwa, jakie by³y kompli-
kacje w zwi¹zku z ³¹czeniem i zebraniem danych
o osobie fizycznej, gospodarstwie domowym i go-
spodarstwie rolnym. Na przyk³ad w³aœciciel go-
spodarstwa rolnego czy jakiejœ dzia³ki leœnej mie-
szka w Warszawie, i to jeszcze w Œródmieœciu,
a jego gospodarstwo rolne znajduje siê na Mazu-
rach, czy gdzieœ w województwie zachodniopo-
morskim. Jak to po³¹czyæ? Za podstawowy uznaje
siê wówczas spis ludnoœci. No, ale w spisie rolnym
te dane faktyczne trzeba zbieraæ na miejscu. Czy
w³aœnie taki w³aœciciel gospodarstwa rolnego mo-
¿e dysponowaæ szczegó³ow¹, dok³adn¹ wiedz¹, co
w tym gospodarstwie siê znajduje? Powinien, ale
ankieta, je¿eli chodzi o spis rolny, jest naprawdê
ankiet¹ bardzo obszern¹, która charakteryzuje
szczegó³owo wszystko to, co siê dzieje w tym go-
spodarstwie, to, jaki jest maj¹tek, jego wykorzy-
stanie itd., itd. Dlatego nie stosuje siê ³¹czenia
tych dwóch akcji.

Po prostu one dotycz¹ zupe³nie czego innego.
A oszczêdnoœci, jakie mog³yby siê z tym wi¹zaæ, s¹
oszczêdnoœciami iluzorycznymi. Wydaje mi siê, ¿e
my, przygotowuj¹c ten spis inaczej, tak jak to ro-
bi¹ kraje najbardziej zaawansowane, dysponu-
j¹ce rejestrami, uzyskamy wiêcej oszczêdnoœci.

Proszê pañstwa, kolejne pytanie: ile bêdzie ko-
sztowa³ spis? £¹czne koszty powszechnego spisu
ludnoœci i mieszkañ zosta³y oszacowane na
535 milionów z³. Tak jak pan senator s³usznie po-
wiedzia³, s¹ to koszty naprawdê niewielkie. Jak
pañstwo widz¹ na podstawie tego, ile p³acimy
rachmistrzom, za³o¿yliœmy wysok¹ wydajnoœæ
rachmistrzów. Z tego, co rozumiem, odpowiedzia-
³em na pytania pana senatora Skurkiewicza i pa-
na marsza³ka Borusewicza.

Pan senator Dobrzyñski zapyta³ o definicjê go-
spodarstwa domowego. Definicja gospodarstwa
domowego jest jedn¹ z podstawowych definicji
w odniesieniu do spisu ludnoœci. Definicja, któr¹
zastosowaliœmy, nawi¹zuje czy jest spójna z defini-
cj¹ gospodarstwa domowego, jaka zosta³a wpro-
wadzona, zarekomendowana przez Eurostat do
stosowania w spisach ludnoœci i w ogóle w prezen-
tacji danych o liczbie gospodarstw domowych,
strukturze gospodarstw domowych, warunkach
mieszkaniowych gospodarstw domowych, bo to
siê wszystko z tym wi¹¿e, w Unii Europejskiej. Tyle
tylko, ¿e Polska ma pewn¹ swoj¹ specyfikê, która
przez Eurostat nie jest postrzegana tak, jak my to
widzimy. W szczególnoœci chodzi tu o to, ¿e w kra-

jach starej Unii, zreszt¹ nie tylko, dominuje taka
sytuacja, ¿e gospodarstwo domowe zwykle dyspo-
nuje mieszkaniem b¹dŸ wiêcej ni¿ jednym miesz-
kaniem. Tam na przyk³ad pojawia siê problem
drugich mieszkañ. Tymczasem w Polsce tak nie
jest. My jesteœmy jednak jeszcze krajem, w którym
nierzadko w jednym mieszkaniu jest wiêcej ni¿ jed-
no gospodarstwo domowe. W spisie musimy to
uwzglêdniæ, musimy podaæ informacje, ile gospo-
darstw domowych nie ma w³asnego mieszkania,
jaka jest ich struktura, w tym struktura wieku itd.,
jak to siê rozk³ada terytorialnie. St¹d w³aœnie defi-
nicja, któr¹ zaproponowaliœmy. Z jednej strony po-
zwala nam ona na opracowanie wyników spisu
zgodnie z metodologi¹, nazwijmy to, ogólnoeuro-
pejsk¹, jak¹ zaproponowa³ Eurostat, a z drugiej
strony pozwoli nam na scharakteryzowanie specy-
fiki, która wystêpuje u nas, relacji miêdzy warun-
kami mieszkaniowymi a gospodarstwem domo-
wym. Gospodarstwo domowe to jest mieszkanie,
ale jest to równie¿ jednostka wspólna dochodowo-
-konsumpcyjna. I ta definicja temu w³aœnie s³u¿y.

Czy tajemnica statystyczna bêdzie chroniona?
Tak. Proszê pañstwa, miêdzy innymi dlatego wye-
liminowaliœmy papier. Rachmistrz, id¹c do go-
spodarstwa domowego i zbieraj¹c dane, od razu,
na bie¿¹co przeprowadza automatyczn¹ kontrolê
i korektê danych, zamyka zbiór i w tym momencie
on sam traci mo¿liwoœæ dostêpu do tego zbioru.
W ten sposób mamy zapewnion¹ tak¹ ochronê
danych, jak¹ trudno sobie wyobraziæ w przypad-
ku zbierania danych na przyk³ad na papierze.

Z tego, co rozumiem,ostatniepytaniepanasena-
tora Dobrzyñskiego nie dotyczy³o bezpoœrednio spi-
sów. Ja sobie nie przypominam apeli o niep³acenie,
sam p³acê abonament. Chcia³bym jednak przepro-
siæ pañstwa za moj¹ proœbê, z któr¹ mo¿e rzeczywi-
œcie nie powinienem siê zwracaæ jako przedstawi-
ciel rz¹du, ale zwraca³em siê z ni¹ jako osoba, która
bierze udzia³ w tej ca³ej gigantycznej operacji, jak¹
jest przygotowanie spisu, ³¹cznie z tym, ¿e ju¿ za
trzy tygodnie powinniœmy byæ w³aœciwie przygoto-
wani do tego, ¿eby uruchomiæ proces badania
w szesnastu gminach. Serdecznie pana senatora
i wszystkich pañstwa za to przepraszam. Rzeczywi-
œcie by³a to raczej wypowiedŸ statystyka, który po
prostu bierze udzia³ w realizacji pewnego wielkiego
przedsiêwziêcia statystycznego, ale tak¿e technicz-
nego, organizacyjnego i spo³ecznego.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Jest jeszcze kilka pytañ do pana prezesa, po-

grupujemy je. W kolejnoœci zada pytanie pani se-
nator Fetliñska, pan senator Skorupa i potem
pan senator Skurkiewicz. Proszê pamiêtaæ o tym,
¿e to ma byæ minuta. Dobrze?

Proszê uprzejmie.
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Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Prezesie, chcia³abym zapytaæ o tak¹

sprawê. Wiadomo mi, ¿e w³aœciwie wszystkie spi-
sy powszechne wykonuje siê w latach koñcz¹cych
siê na zero, taka jest zasada. Odst¹piliœmy od tej
zasady, to bêdzie rok 2011. Z czego to wynik³o?

Drugie pytanie. W art. 21 jest mowa o audy-
cjach radiowych, telewizyjnych na temat spisu.
Jakie s¹ plany wykonania tego zadania? Czy to
bêd¹ merytoryczne informacyjne audycje praco-
wników GUS, czy te¿ to bêd¹ audycje prowadzone
przez celebrytów, ¿eby to by³o ciekawsze, czy te¿
zostan¹ wykorzystane jakieœ, powiedzia³abym,
polityczne postacie do tego, ¿eby o tym mówiæ?
Chodzi mi g³ównie o warstwê merytoryczn¹, o to,
jak to bêdzie wykonane, jakie osoby s¹ planowane
do udzia³u w tych audycjach, czy tylko kierownicy
dzia³ów GUS, czy te¿ kierownicy zadañ itd. To jest
bardzo interesuj¹ce.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To ju¿ bym prosi³a… Jeszcze coœ?
(Senator Janina Fetliñska: Jeszcze trzecie pyta-

nie. Ka¿de pytanie na minutê, wiêc…)
Nie, nie, w sumie minuta na ca³e wejœcie.
Proszê.

Senator Janina Fetliñska:
To trzecie ju¿ krótkie.
Mówi³ pan o zabezpieczeniu danych. To rzeczy-

wiœcie wygl¹da powa¿nie. Jeœli jednak to bêdzie
jedna osoba z laptopem, to czy nie bêdzie ona na-
ra¿ona na przyk³ad na to, ¿e mo¿e to zostaæ wy-
kradzione przez osoby zainteresowane danymi lu-
dnoœci z tej miejscowoœci. A przecie¿ bêd¹ tam da-
ne bardzo wra¿liwe. Czy gdyby ktoœ ukrad³ laptop
z takimi danymi, to rzeczywiœcie nie bêdzie mo¿li-
wy do nich dostêp? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Tadeusz Skorupa.
Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Prezesie, pan wspomnia³ tu o kwocie

40 milionów, o tym, ¿e taka kwota jest potrzebna
na kampaniê telewizyjn¹. Ja mam pytanie. Czy
nie rozwa¿aliœcie tego, aby przeprowadziæ kampa-
niê listown¹? Jest nas trzydzieœci osiem milio-
nów, znaczki kosztowa³yby 38 milionów, a nie

40 milionów i ju¿ by³oby taniej, a gdyby to jeszcze
podzieliæ na gospodarstwa rodzinne, to ta kwota
zmniejszy³aby siê o 1/3, a mo¿e nawet o 2/3.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator chyba z liczyd³em pracowa³, przy-

gotowuj¹c to pytanie.
Bardzoproszê,pansenatorWojciechSkurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Prezesie, chcia³bym powtórzyæ moje py-

tanie. Gdyby pan zechcia³, to prosi³bym o odpo-
wiedŸ na pytanie, kiedy ta ustawa wp³ynê³a do
Sejmu i jak d³ugo odbywa³a siê procedura legisla-
cyjna w Sejmie. To pierwsze pytanie.

Drugie. Wspomnia³ pan o tym, ¿e spis bêdzie
kosztowa³ 535 milionów z³. Czy ta kwota obejmuje
równie¿ spis wstêpny, który bêdzie siê odbywa³
w tym roku, czy te¿ spis wstêpny zostanie prze-
prowadzony w ramach œrodków bud¿etowych
przewidzianych na rok 2010?

Trzecie pytanie. W art. 20 ust. 5 jest zapisane, ¿e
osobom, czyli pracownikom jednostek, zastêpcom
komisarzy i innym pracownikom jednostek s³u¿b
statystyki publicznej, wykonuj¹cym prace spisowe
mog¹ byæ przyznawane dodatki spisowe i nagrody,
a komisarzom spisowym nagrody. Obawiam siê te-
go, ¿eby nie by³o tak, ¿e ze spisu zostanie na przy-
k³ad 100 milionów oszczêdnoœci i te 100 milionów
przeznaczymy na nagrody i dodatki wszelakiej ma-
œci. Czy zostanie to w jakiœ sposób uregulowane i od
czego to bêdzie zale¿a³o? Komisarz spisowy, jak pan
wczeœniej powiedzia³, to bêdzie wójt, burmistrz,
prezydent. Zatem nale¿y siê spodziewaæ, ¿e jego za-
anga¿owanie bêdzie niewielkie albo wrêcz ¿adne,
poza og³oszeniem i przekazaniem pewnych doku-
mentów do G³ównego Urzêdu Statystycznego. Przy-
znawanie nagrody za coœ takiego… Pani marsza³ek
ju¿ daje sygna³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie o udzielenie odpowiedzi, bo

by³o ju¿ sporo pytañ. Potem zada pytanie pan se-
nator Wojciechowski. Proszê siê decydowaæ, czy
ktoœ z pañstwa chce jeszcze zadaæ pytanie.

Panie Prezesie, proszê o odpowiedŸ.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Co do pytañ pani senator Fetliñskiej, to spisy s¹

przeprowadzane na ca³ym œwiecie w latach oko³o
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roku koñcz¹cego siê na zero. W okresie miêdzywo-
jennym by³y to w Polsce lata 1921 i 1931. PóŸniej
przez pewien czas realizowaliœmy spisy w latach
koñcz¹cych siê na zero. Potem zosta³a podjêta ar-
bitralna decyzja przez przewodnicz¹cego Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów, taka instytu-
cja wtedy funkcjonowa³a, aby w latach siedem-
dziesi¹tych przeprowadziæ spis w roku 1978. W³a-
œciwie ta decyzja wynika³a pewnie z chêci wczeœ-
niejszego uzyskania danych do planowania piêcio-
letniego, jeœli dobrze pamiêtam. Tak ¿e realizuj¹c
spisy w latach koñcz¹cych siê na jedynkê my mie-
œcimy siê w tym rytmie, jaki zosta³ przyjêty: oko³o
roku koñcz¹cego siê na zero. Obecnie niektóre
kraje przeprowadzi³y spisy w roku 2000 i konsek-
wentnie przeprowadzaj¹ je te¿ w roku bie¿¹cym.
Niektóre zaœ przeprowadzaj¹ spisy w roku koñ-
cz¹cym siê na dziewi¹tkê, a inne – na jedynkê.
Unia Europejska przyjê³a, ¿e bêdzie to rok 2011
i ustalono konkretn¹ datê: 31 marca. To te¿ by³o
pewn¹ zmian¹, bo tradycyjnie spisy by³y przepro-
wadzane na prze³omie listopada i grudnia. Chodzi-
³o o wybranie takiego czasu, w którym mobilnoœæ
ludnoœci jest mo¿liwie ma³a. St¹d na przyk³ad, po-
dejmuj¹c decyzjê o tym, ¿e to ma byæ 31 marca,
wziêto pod uwagê, kiedy bêdzie Wielkanoc, bo s¹
takie kraje, gdzie tradycyjnie ludzie migruj¹
w okresie Wielkanocy itd. A wiêc rok 2011 jest ro-
kiem, który w³¹cza nas w ten w³aœnie rytm.

Wspomnê tutaj, bo warto, o za³amaniu siê tego
rytmu w okresie 1988–2002. To jest rzeczywiœcie
sytuacja szczególna. Przyczyna by³a zasadnicza:
jak zwykle trudnoœci bud¿etowe spowodowa³y
przesuniêcie tego terminu i wówczas przeprowa-
dziliœmy spis, jak to czasami mówimy, w doboro-
wym towarzystwie Rwandy, Burundi, Afganista-
nu i chyba, jeœli dobrze pamiêtam, Sudanu, pod-
czas gdy wiêkszoœæ pañstw przeprowadzi³a taki
spis albo w roku 2000, bo to by³a ca³a akcja „spis
ludnoœci œwiata”, albo oko³o roku 2000. Dlatego
uwa¿am, ¿e dobrze jest, i¿ wchodzimy w ten rytm
europejski, a równoczeœnie œwiatowy, co do spisu
na pocz¹tku roku koñcz¹cego siê na jeden.

Je¿eli chodzi o program popularyzacji, mamy
przygotowany ca³y szczegó³owy program dzia³añ
zwi¹zanych z popularyzacj¹ tego spisu. Nie staæ
nas na celebrytów, chocia¿ skorzystaliœmy z wize-
runku pana ¯aka, który bêdzie, ¿e tak powiem,
firmowa³ ten spis.

(Senator Piotr Zientarski: Ale wójta czy ksiê-
dza?)

(Weso³oœæ na sali)
Nie, przepraszam, to chodzi o spis rolny.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ale wójta czy…)
Je¿eli zaœ chodzi o spis ludnoœci, to chcemy

przede wszystkim lansowaæ tak¹ tezê: przekazu-
j¹c informacje o sobie, przekazujesz informacje
dla siebie. Nie zak³adamy tutaj, ¿e bêd¹ podjête

jakieœ szczególnie kosztowne dzia³ania. Chodzi
g³ównie o informacje, dziêki którym, jak ju¿ wspo-
mnia³em, powstanie przekonanie o tym, ¿e warto
uczestniczyæ w spisie. Mnie siê marzy sytuacja,
o której opowiadali amerykañscy statystycy. Otó¿
tam, w Stanach, jeœli ktoœ uczestniczy na przy-
k³ad w badaniach bud¿etów gospodarstw domo-
wych, a potem jest wy³¹czany z tych badañ, to
czasami dzwoni i mówi: jak to, ode mnie ju¿ nic
nie potrzebujecie, mój prezydent, moje pañstwo
ju¿ niczego ode mnie nie chc¹? Tam jest problem
z rezygnowaniem z uczestnictwa w badaniu staty-
stycznym. Podobnie jest na przyk³ad, co wiem
z rozmów, w krajach skandynawskich. Tam jest
naprawdê poczucie potrzeby przekazania infor-
macji o sobie, poniewa¿ przy dosyæ du¿ym udziale
dzia³alnoœci ró¿nych organizacji sami obywatele
tych pañstw korzystaj¹ z takich informacji i wie-
dz¹, ¿e to jest potrzebne.

Je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo danych, to,
jak wspomnia³em, tym razem nie stosujemy
laptopów, tylko takie – my wykorzystujemy to
ju¿ w spisie rolnym – rejestratory danych, przy-
pominaj¹ce trochê taki nieco rozbudowany tele-
fon komórkowy, oczywiœcie z GPS. To jest po-
trzebne do zidentyfikowania przestrzennego
miejsca, w którym dane s¹ zbierane. Takie dane
zostan¹ zarejestrowane, a po zamkniêciu zbioru
po prostu zamkniête nawet dla samego rachmi-
strza. Czyli wykradzenie tego typu urz¹dzenia
w³aœciwie nie daje mo¿liwoœci odczytania da-
nych, no chyba ¿e ktoœ dysponuje rzeczywiœcie
zaawansowan¹ technik¹, tak¹, ¿e nawet ze ska-
sowanego dysku potrafi dane odczytaæ i zdeszyf-
rowaæ, zdekodowaæ. Ale nie przypuszczam, ¿eby
akurat te informacje, które zbieramy, o dacie
urodzenia, p³ci… Przecie¿ tam nie bêdzie ¿a-
dnych informacji o dochodach, tylko o Ÿród³ach
dochodów. Nie pytamy na przyk³ad o wielkoœæ
dochodów czy wyposa¿enie gospodarstwa do-
mowego. Nie s¹ to dane, którymi zainteresowa-
ne by³yby jakieœ bardzo wyspecjalizowane gru-
py dysponuj¹ce tak¹ technik¹ deszyfrowania.
Tak ¿e tutaj te dane s¹ bezpieczne.

Pan senator Skorupa podniós³ kwestiê alter-
natywnej popularyzacji spisów, poza telewizj¹.
Chcia³bym tylko zwróciæ uwagê na to, ¿e te
40 milionów to jest hipotetyczny zysk, jaki tele-
wizja osi¹gnê³aby, gdyby ten czas, co do którego
chcielibyœmy, aby by³ przeznaczony na emito-
wanie informacji popularyzuj¹cych spisy, by³
sprzedany za tak¹ cenê, jak w prime time. Je¿eli
jednak to bêdzie poranek… Ja na przyk³ad
chcia³bym, ¿eby uda³o nam siê z tym wejœæ
gdzieœ na pograniczu programu „Kawa czy her-
bata”. Je¿eli chodzi o radio, to by³oby wyemito-
wanie krótkich informacji w czasie, kiedy lu-
dzie, na przyk³ad jad¹c do pracy, s³uchaj¹ radia.
To nie jest czas sprzedawany za ogromn¹ cenê.
Chcielibyœmy, ale raczej nie nastawiamy siê na

50. posiedzenie Senatu w dniu 11 marca 2010 r.
148 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r.

(prezes J. Oleñski)



to, ¿e to nam siê uda, wejœæ w czasie miêdzy pro-
gnoz¹ pogody a wiadomoœciami sportowymi. Ale
s¹ inne miejsca, w których informacja przeko-
nuj¹ca obywateli o tym, ¿e warto uczestniczyæ
w spisie, mo¿e byæ z dobrym skutkiem wyemito-
wana. Dlatego, jak obliczamy, bezpoœredni do-
stêp korespondencyjny w sumie bêdzie koszto-
wa³ znacznie wiêcej ani¿eli to, co wydamy na
przygotowanie programu. Bo emisja, jak s¹dzê,
to znaczy ta emisja netto, nie kosztuje. A prze-
cie¿ chodzi wy³¹cznie o koszt emisji. To nie s¹
sumy, o których mówimy. Powinniœmy odró¿-
niaæ hipotetyczny zysk za sprzeda¿ reklamy
w najlepszym czasie, czyli, ¿e tak powiem,
sprzeda¿ tego czasu, od wyemitowania informa-
cji w innym czasie.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Pre-
zesie, ja mam…)

Ju¿, króciutko.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Po prostu pan prezes ma tak rozleg³¹ wiedzê
i tyle do przekazania, ¿e wiemy, i¿ mog³oby to za-
j¹æ nam kolejne dni obrad. Ale bardzo prosilibyœ-
my, aby pan prezes by³ uprzejmy po prostu odpo-
wiadaæ na pytania, bo to… Uprzejmie proszê.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:

Ju¿ bardzo krótko.
Mianowicie termin przekazania do Sejmu

ustawy, 12 stycznia 2010 r., bieg³ i rzeczywiœcie
procedowanie by³o naprawdê szybkie, ale te¿
przygotowanie wymaga³o bardzo obszernych
konsultacji, w tym konsultacji spo³ecznych.
Kwota 535 milionów z³ obejmuje wszystkie ko-
szty, a wiêc koszty wszystkich przygotowañ,
stworzenia ca³ej infrastruktury potrzebnej do
przeprowadzenia spisu ludnoœci, przeprowa-
dzenia spisu próbnego, opracowania wyników,
przygotowania spisu pe³nego i opracowania wy-
ników. To jest ileœ tysiêcy tablic, i to bardzo wiel-
kich tablic, to s¹ opracowania analityczne, pro-
blemowe, przygotowanie serwisów informacyj-
nych dla wszystkich gmin, dla wszystkich po-
wiatów itd. Wreszcie, proszê pañstwa, jest to
tak¿e przygotowanie, w³¹czenie tego do bazy in-
formacji o miejscowoœciach. To bêdzie taki
trwa³y efekt. Zamierzamy to kontynuowaæ przez
nastêpne lata.

Je¿eli chodzi o dodatki i nagrody, to nie s¹ one
wielkie. Pamiêtam tylko, ile wynosi nagroda za

spis rolny dla rachmistrza spisowego i ile pieniê-
dzy przeznaczyliœmy na biuro spisowe dla gminy.

(Senator Antoni Motyczka: Ile?)
1 tysi¹c z³.
(Senator Antoni Motyczka: Koniec œwiata.)
1 tysi¹c z³. To s¹ takie kwoty. 3 z³ dostaje ra-

chmistrz… Jest 1 tysi¹c z³ na gminê. Ale, proszê
pañstwa, je¿eli mamy w sumie dwa tysi¹ce cztery-
sta piêædziesi¹t gmin, a po 1 tysi¹c z³ jest na ka¿-
d¹, to ju¿ siê z tego robi, proszê pañstwa, 25 milio-
nów z³. No niestety, Polska jest nie takim ma³ym
krajem. Jakiekolwiek dzia³anie, które podejmuje-
my w skali kraju, generuje pewne koszty. Ale rze-
czywiœcie jednostkowa kwota jest naprawdê taka,
proszê pañstwa, ¿e wy³¹cznie entuzjazm i zrozu-
mienie tego, i¿ warto uczestniczyæ w spisie prze-
prowadzonym przez samorz¹dy terytorialne, po-
woduje, ¿e te kwoty s¹ akceptowane. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa chce w tej turze uzy-

skaæ odpowiedŸ na pytanie?
(Senator Piotr Zientarski: Wystarczy, Pani Se-

nator, ja ledwo tu siedzê.)
Pani senator Fetliñska? Czy jeszcze ktoœ? Nie.
Proszê uprzejmie, to bêd¹ dwa ostatnie pytania.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

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

Mam takie krótkie techniczne pytanie. Oprócz
niew¹tpliwych korzyœci, jakie mamy ze spisu,
które by³ pan uprzejmy nam przedstawiæ, przyno-
si on równie¿ pewne problemy, choæby taki, ¿e
w roku spisowym nie ma mo¿liwoœci zmiany gra-
nic gmin, bo zdaje siê, ¿e coœ podobnego bêdzie.
Z jakimi problemami bêdziemy siê borykaæ w cza-
sie tego spisu? Chodzi mi nie o sprawy zwi¹zane
z tym, ¿e do ka¿dego przyjdzie rachmistrz i to siê
bêdzie wi¹za³o z pewnymi problemami, tylko bar-
dziej o sprawy dotycz¹ce funkcjonowania pañ-
stwa, na przyk³ad o tê zmianê granic. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, Pani Senator.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam krótkie pytanie odnoœnie do spisu kon-

trolnego. To badanie wypada w dniach 1–11 lipca,
a to ju¿ jest, ¿e tak powiem, okres wielkich migra-
cji ludnoœci. Czy to nie bêdzie przeszkod¹ w uzys-
kaniu rzetelnych wyników badania? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Uprzejmie proszê, Panie Prezesie, o odpowiedŸ
na te pytania.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Najpierw pytanie pana senatora Wojciechow-

skiego: czy z tym wi¹¿¹ siê pewne problemy? Tak,
wi¹¿¹ siê. Kiedy poprzednie spisy by³y przeprowa-
dzane, Rada Ministrów wydawa³a rozporz¹dzenie
blokuj¹ce na pewien czas zmiany administracyjne,
zmiany administracyjnego podzia³u kraju, bloku-
j¹ce na przyk³ad zmiany nazw ulic, miejscowoœci
itd., itd. Tymrazemtegonieprzewidujemy,wzwi¹z-
ku z tym przed spisem bêdziemy musieli – i s¹dzê,
¿e z takim stanem rejestrów administracyjnych, ja-
ki mamy, to powinno siê udaæ – utworzyæ aktualn¹
strukturê rejonów i obwodów spisowych, opieraj¹c
siê na mo¿liwie najnowszych danych z rejestrów
administracyjnych, przede wszystkim danych, ja-
kie uzyskujemy z G³ównego Urzêdu Geodezji i Kar-
tografii oraz z ARiMR, która w³aœciwie dysponuje
kopi¹ administracyjnego i nie tylko administracyj-
nego podzia³u kraju, jaki jest tworzony przez
GUGiK. Chodzi tu o system EGiB, czyli o ewidencjê
gruntów i budynków. S¹dzê, ¿e bêd¹ pojawia³y siê
normalne problemy, czyli takie, jakie mamy pod-
czas badañ gospodarstw domowych. Mog¹ pojawiæ
siê odmowy udzielenia odpowiedzi czy wrêcz odmo-
wy wpuszczenia rachmistrza. W³aœnie dlatego bar-
dzo wa¿na jest akcja wyjaœniaj¹ca to, ¿e warto byæ
aktywnym obywatelem swojego kraju. Dlatego miê-
dzy innymi s¹dzimy, ¿e stosowane przez nas pode-
jœcie, polegaj¹ce na spisywaniu szczegó³owym, bez-
poœrednim, za pomoc¹ ankiety typu face to face nie
100%, tylko du¿ej próby, tak zwanej próby repre-
zentatywnej, z uwzglêdnieniem odpowiedniego do-
boru struktury – tê próbê okreœlamy na 20–25% ca-
³ej populacji – umo¿liwi nam, nawet jeœli bêd¹ od-
mowy, wy³onienie zbiorowoœci wystarczaj¹co repre-
zentatywnej, ¿eby uzyskaæ dane z dok³adnoœci¹ do
poziomu miejscowoœci, podkreœlam, do poziomu
tych du¿ych miejscowoœci, czyli oko³o piêædziesiê-
ciu tysiêcy miejscowoœci.

A czy problemy bêd¹? Bêd¹. Prawdopodobnie
bêd¹ polegaæ na tym, ¿e niektóre informacje bêd¹
informacjami obarczonymi b³êdem systematycz-
nym, ale z tym potrafimy sobie radziæ. Zderzenie
danych z rejestrów i informacji bezpoœrednio uzy-
skanych z badania du¿ej próby powinno nam
umo¿liwiæ skonfrontowanie jednych danych
z drugimi. To jest trochê tak, jak z zasadami do-
brej informacji prasowej; dobra informacja praso-
wa to informacja z dwóch Ÿróde³. Dobra informa-
cja statystyczna powinna, skoro ju¿ mamy takie

techniczne mo¿liwoœci, z tego korzystaæ. I my
chcemy z tego skorzystaæ.

Pytanie pani senator Fetliñskiej, czy spis prób-
ny… Przepraszam bardzo, niedok³adnie zanoto-
wa³em.

(Senator Janina Fetliñska: Kontrolny.)
Przepraszam, spis kontrolny. Jest zasada, ¿e po

spisie pe³nym przeprowadzany jest spis kontrolny.
Jest to spis przeprowadzany w wybranych gmi-
nach, gdzie jeszcze raz dokonuje siê – on musi byæ
przeprowadzony w krótkim czasie po spisie kon-
trolnym – zebrania informacji z wybranych gospo-
darstw domowych w wybranych gminach. Kon-
frontujemy to z danymi zebranymi wczeœniej. Ró¿-
nica polega na tym, ¿e o ile do spisu pe³nego anga-
¿ujemy wiele osób, które po raz pierwszy uczestni-
cz¹ w tego rodzaju dzia³aniu i widzimy, ¿e nie za-
wsze pytania, jakie s¹ zadawane, s¹ zadawane
w sposób gwarantuj¹cy precyzjê odpowiedzi, o tyle
w przypadku spisu kontrolnego anga¿ujemy wy-
³¹cznie wykwalifikowanych ankieterów naszej w³a-
snej sieci. Oni wiedz¹, jak pytaæ. Ma³o tego, potrafi¹
czasami zadawaæ pytania dotycz¹ce bardzo intym-
nych spraw, no, mo¿e nie bardzo intymnych, ale ta-
kich, ¿e tak powiem, wra¿liwych, i uzyskuj¹ odpo-
wiedzi. Na przyk³ad w ramach badania oko³ospiso-
wego bêdzie przeprowadzone badanie dzietnoœci
kobiet. Pytanie –pytamystosunkowom³odeosoby–
„czy chcesz mieæ dzieci” trzeba zadaæ w odpowiedni
sposób. Wbrew pozorom respondenci, je¿eli zadaje
im siê pytania w odpowiedni sposób, chêtnie odpo-
wiadaj¹, ale trzeba wiedzieæ, jak to pytanie zadaæ
i w jakich warunkach, jak siê zwracaæ. Pewne pyta-
nia mo¿e zadaæ kobiecie tylko kobieta, a mê¿czyŸnie
– tylko mê¿czyzna. Na przyk³ad Amerykanie stwier-
dzili, ¿e najlepszymi rachmistrzami w badaniach
rolniczych s¹ kobiety w wieku od trzydziestu piêciu
do czterdziestu piêciu lat, i to jeszcze takie, które
maj¹ dzieci. Przed nimi ci farmerzy amerykañscy
rzeczywiœcie siê otwieraj¹ i mówi¹ wszystko, rzetel-
nie. Ale to s¹ ju¿ inne obserwacje. Tak ¿e spis kon-
trolny pozwoli nam na wy³apanie tych ewentual-
nych miejsc, w których mo¿e pojawiæ siê b³¹d syste-
matyczny. I wtedy w³aœnie bêdzie mo¿na wzi¹æ siê
za czyszczenie danych, uzale¿nione od tego, czego
ten b³¹d systematyczny bêdzie dotyczy³.

Mamnadziejê, ¿esamakonfrontacjadwóchŸróde³,
czyli danych bezpoœrednich z du¿ej próby i danych
z rejestrów administracyjnych, spowoduje, ¿e b³êdów
systematycznych bêdzie niewiele albo bêd¹ po prostu
nieznacz¹ce. W statystyce ju¿ sama œwiadomoœæ
wielkoœci b³êdu jest ogromn¹ wartoœci¹, poniewa¿
rzutuje to na mo¿liwoœæ opracowania wyników.

Ja przepraszam bardzo, ¿e tak du¿o mówiê, ale
rozumiem, ¿e to s¹ problemy, które… Pañstwo
maj¹ podj¹æ decyzjê o stworzeniu podstaw praw-
nych tego du¿ego przedsiêwziêcia, które sporo ko-
sztuje, dlatego chcia³em uzasadniæ, opowiedzieæ,
jak to robimy, jak pracujemy, jak przygotowuje-
my siê do tej akcji.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo serdecznie dziêkujê, Panie Prezesie.
(Prezes G³ównego Urzêdu Statystycznego Józef

Oleñski:Dziêkujêbardzo,dziêkujê,PaniMarsza³ek.)
(Rozmowy na sali)
Ju¿ nie zadajemy pytañ.
Dziêkujê uprzejmie.
Otwieram dyskusjê.
Otrzyma³am informacjê, ¿e dwóch panów se-

natorów z³o¿y³o wnioski o charakterze…
(G³os z sali: Nie, bêdzie sk³adaæ)
Bêdzie sk³adaæ… Aha, zapisa³o siê do dyskusji

i chc¹ z³o¿yæ te wnioski. Bo tutaj mamy, ¿e s¹ te…
Nie, dobrze.

To zapraszam pana senatora Janusza Sepio³a,
a po panu senatorze – pana senatora Wojciecha
Skurkiewicza. Proszê uprzejmie… Dosta³am in-
formacjê, ¿e bêd¹ to wnioski o charakterze legis-
lacyjnym. Potem jeszcze ewentualnie poproszê
pana prezesa o ustosunkowanie siê do tych pro-
jektów.

Senator Janusz Sepio³:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Ja nie bez przyczyny podkreœla³em, ¿e mamy

tu do czynienia z wielkim narodowym przed-
siêwziêciem, i podkreœla³em wagê promocji tej
operacji.

W ubieg³ym tygodniu jeden z, by³o nie by³o,
znacz¹cych polskich polityków oœwiadczy³ pub-
licznie, ¿e statystyka jest jak latarnia uliczna
dla pijaka – nie rozjaœnia, ale pozwala siê op-
rzeæ. Na szczêœcie to jest polityk, który bryluje
w rankingach braku zaufania spo³ecznego, wiêc
mo¿e nie przywi¹zywa³bym do tego takiej wiel-
kiej wagi, jestem jednak przekonany, ¿e takie
pogl¹dy trzeba têpiæ. Mówiê to jako wieloletni
czytelnik i prenumerator „Wiadomoœci Staty-
stycznych”. Akcja zwi¹zana ze spisem powsze-
chnym jest dobr¹ okazj¹, ¿eby takie pogl¹dy
zwalczaæ.

Chcia³bym jeszcze raz pochyliæ siê nad spra-
w¹ poprawek do ustawy i nad tym, co mówi³ pan
prezes na temat terminarza spisu. Na posiedze-
niu komisji poprawki zosta³y przyjête jedno-
g³oœnie, ale przyznajê, ¿e kiedy spojrza³em na
nie raz jeszcze, to stwierdzi³em, ¿e mo¿na by po-
wiedzieæ tak: bez tych poprawek ustawa bêdzie
pracowaæ równie dobrze. To jest jednak ustawa
incydentalna, przy nastêpnym spisie bêdzie na-
stêpna ustawa. Mo¿e nie warto tej ustawy a¿ tak
cyzelowaæ, ale warto j¹ szybko przyj¹æ, ¿eby
w oparciu o solidne podstawy prawne ta maszy-
na mog³a ruszyæ. Dlatego zg³aszam wniosek, ¿e-
by w³aœnie ze wzglêdu na terminy spisu przyj¹æ
tê ustawê bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Przyjêcie ustawy bez poprawek, czyli popraw-
ka, ¿eby nie by³o poprawek.

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Wojciecha Skurkiewicza.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowni Pañstwo!
Moja wypowiedŸ, krótka, bo wiem, ¿e czas nas

nagli, a pan senator równie¿ czeka na zabranie
g³osu, dotyczy sprawy art. 21.

Szanowni Pañstwo, kwestia do wyjaœnienia.
Pan senator Sepio³ bardzo dobrze wie, bo jest
cz³onkiem komisji kultury… Dziwiê siê, ¿e pan se-
nator w swojej poprzedniej wypowiedzi stwierdzi³,
i¿ telewizja i tak znajdzie pieni¹dze na przeprowa-
dzenie akcji promocyjnej spisu. Wiemy wszyscy
o tym, ¿e trudno bêdzie wygospodarowaæ te pie-
ni¹dze. Prezes Telewizji Polskiej mówi³, ¿e pieniê-
dzy nie ma, i prawdopodobnie zanosi siê na czaso-
we zawieszenie funkcjonowania programów te-
matycznych TVP Kultura, TVP Sport i TVP Histo-
ria, miêdzy innymi z tego powodu, ¿e znaczne
œrodki, chocia¿by te 30–40 milionów, musz¹ byæ
zaanga¿owane w promocjê powszechnego spisu
rolnego. Tu nak³adamy na telewizjê publiczn¹ ko-
lejne obowi¹zki, nakazuj¹c jej oddanie znacznej
czêœci jej czasu reklamowego. Szanowni Pañstwo,
bêdzie to trudne do przeprowadzenia w telewizji
publicznej, tym bardziej, ¿e telewizja w tej chwili
nie otrzymuje ju¿ ¿adnych œrodków wp³ywa-
j¹cych z tak zwanej op³aty abonamentowej i kosz-
ty tego wszystkiego pokrywa tylko i wy³¹cznie
z w³asnych dochodów. Tak ¿e nie jestem w stanie
zgodziæ siê z tym, ¿e telewizja poradzi sobie i wygo-
spodaruje œrodki. Oczywiœcie bêdzie musia³a to
zrobiæ. Ale jakim kosztem? Zwolnienia ilu ludzi,
zamkniêcia ilu anten? To jest bardzo problematy-
czna sprawa i bardzo proszê pañstwa o zreflekto-
wanie siê w zwi¹zku z t¹ spraw¹. Dlatego te¿ zg³a-
szam poprawkê do art. 21, w której proponujê,
aby te programy, te audycje w polskiej telewizji
czy w Polskim Radiu by³y finansowane ze œrod-
ków bud¿etowych, œrodków, którymi dysponuje
równie¿ G³ówny Urz¹d Statystyczny. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czyli mamy dwie poprawki.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ

g³os w dyskusji? Nie. Dziêkujê.
Zamykam dyskusjê.
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Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym na piœmie, pragnê zapytaæ pa-
na prezesa, czy chce zaj¹æ jakieœ stanowisko
w sprawie tych poprawek.

Prezes
G³ównego Urzêdu Statystycznego
Józef Oleñski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W³aœciwie te argumenty, które przytoczy³em za

tym, ¿e do przeprowadzenia akcji, któr¹ rozpoczy-
namy wkrótce, niezbêdne s¹ mocne, dobre pod-
stawy prawne, w³aœciwie wyczerpa³y to, co mog-
³em na ten temat powiedzieæ. Pozostawiam decyz-
jê Wysokiej Izbie, oczekuj¹c zrozumienia faktu, ¿e
mamy tutaj do czynienia z ustaw¹, jak pan sena-
tor sprawozdawca powiedzia³, incydentaln¹,
ustaw¹ w gruncie rzeczy techniczn¹, ale stwarza-
j¹c¹ bardzo istotne podstawy prawne ca³ej akcji.
G³ównym komponentem legislacyjnym ustawy
jest na³o¿enie na obywateli w pañstwie demokra-
tycznym obowi¹zku przekazania pewnych infor-
macji o sobie oraz upowa¿nienie instytucji pañ-
stwowej, w tym wypadku generalnego komisarza
spisowego, do pobrania tych informacji, pod rygo-
rem tajemnicy statystycznej oczywiœcie – to jest
tajemnica, od której nie ma odwo³ania – po to, ¿e-
by opracowaæ obraz spo³eczeñstwa polskiego
i czêœci gospodarki polskiej. St¹d mam proœbê,
przede wszystkim jako statystyk, ale tak¿e jako
przedstawiciel rz¹du, który odpowiada za prze-
prowadzenie tej ca³ej akcji, o uwzglêdnienie tych
argumentów, które tutaj przytoczyliœmy, w trak-
cie dalszego procedowania przez Wysok¹ Izbê nad
projektem ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

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

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

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

Dziêkujê pañstwu uprzejmie za obecnoœæ.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Pra-
wo o notariacie.

Przypominam, ¿e projekt zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów. Jest on zawarty w druku
nr 380, a sprawozdanie komisji w druku nr 380S.

Zbli¿a siê ju¿ pan senator Piotr Zientarski, któ-
ry jest sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji i przedstawi wspólne sprawozdanie obu
komisji o projekcie tej ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu dwóch komisji, Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, przedstawiæ Wysokiej
Izbie nasz¹ inicjatyw¹ senack¹, dotycz¹c¹ prawa
o notariacie. Na wstêpie chcê powiedzieæ, ¿e
w sposób szczególny i wyj¹tkowy podeszliœmy do
pracy nad t¹ inicjatyw¹, i chcê przypomnieæ, ¿e
w zwi¹zku z t¹ kwesti¹ odby³o siê piêæ posiedzeñ
wspólnych komisji pocz¹wszy od 26 marca ubieg-
³ego roku, a wiêc prace trwa³y prawie rok. Œwiad-
czy to o rzeczywiœcie du¿ym zaanga¿owaniu. Ale
nie sama d³ugotrwa³oœæ prac œwiadczy o zaanga-
¿owaniu. Chodzi o to, ¿e odbyliœmy podczas tych
spotkañ mnóstwo dyskusji z ró¿nymi osobami,
które s¹ tym zainteresowane i mog¹ coœ na ten te-
mat powiedzieæ. Myœlê na przyk³ad o zrzeszeniu
banków, nie tylko przedstawicielach notariatu.
A wiêc ten projekt by³ rzeczywiœcie cyzelowany
i ju¿ w bardzo dopracowanej wersji mam zamiar
go Wysokiej Izbie przedstawiæ.

G³ównym celem projektu jest wprowadzenie
nowych przepisów do ustawy – Prawo o notaria-
cie, dotycz¹cych zasad sk³adania przez notariu-
sza w zwi¹zku z dokonywan¹ w jego kancelarii
czynnoœci¹ pieniêdzy do depozytu, czyli tak na ro-
boczo przepisów o depozycie notarialnym. Co pra-
wda taki depozyt ju¿ istnieje, ale to rozwi¹zanie
ma zupe³nie inny charakter. Rozwi¹zanie zawarte
w projekcie przewiduje ustanowienie szczególnej
regulacji dotycz¹cej dokonywanych przez nota-
riusza czynnoœci, których przedmiotem jest prze-
niesienie prawa za zap³at¹ ceny, wynagrodzenia
lub innych nale¿noœci, polegaj¹ce na tym, ¿e na
¿¹danie osoby dokonuj¹cej tych czynnoœci nota-
riusz bêdzie mia³ obowi¹zek, a nie jak dotychczas
prawo, przyj¹æ na przechowanie pieni¹dze w wa-
lucie polskiej lub obcej. A wiêc wystarczy wola je-
dnej z osób, która pragnie, a¿eby pieni¹dze zna-
laz³y siê w depozycie u notariusza, zanim umowa
zostanie podpisana.

W obowi¹zuj¹cym systemie prawnym, zgodnie
z art. 108 §1 ustawy – Prawo o notariacie, nota-
riusz ma prawo, a nie obowi¹zek, jak ju¿ powie-
dzia³em, przyj¹æ na przechowanie w zwi¹zku z do-
konywan¹ w jego kancelarii czynnoœci¹ papiery
wartoœciowe, pieni¹dze w walucie polskiej lub ob-
cej, w celu wydania ich wskazanej osobie przy z³o-
¿eniu albo jej nastêpcy prawnemu. Z³o¿enie depo-
zytu jest zatem uzale¿nione – mówiê o obecnym
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stanie prawnym – od woli notariusza. Mo¿liwoœæ
depozytu notarialnego nie jest obecnie powsze-
chnie wykorzystywana, tak¿e dlatego, ¿e na pod-
stawie rozporz¹dzenia ministra sprawiedliwoœci
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarial-
nej, za sporz¹dzenie aktu notarialnego dokumen-
tuj¹cego przyjêcie na przechowanie pieniêdzy
w walucie polskiej lub obcej pobierana jest taksa
notarialna w wysokoœci po³owy stawki przewi-
dzianej w §3 tego rozporz¹dzenia. A to oznacza, ¿e
taksa notarialna liczona jest od wartoœci depozy-
tu. Tak wiêc na przyk³ad w przypadku czynnoœci
notarialnej, której przedmiotem jest sporz¹dzenie
aktu notarialnego dokumentuj¹cego przeniesie-
nie w³asnoœci nieruchomoœci notariuszowi nale¿y
siê wynagrodzenie za sporz¹dzenie aktu notarial-
nego dla czynnoœci bêd¹cej podstaw¹ przyjêcia
depozytu oraz za sporz¹dzenie aktu notarialnego
dokumentuj¹cego przyjêcie depozytu.

W art. 49 ustawy – Prawo o notariacie, doty-
cz¹cym odpowiedzialnoœci cywilnej notariuszy,
wy³¹cza siê odpowiedzialnoœæ notariusza za szko-
dê zwi¹zan¹ z depozytem pieniê¿nym, je¿eli po-
wsta³a ona z przyczyn le¿¹cych po stronie banku
prowadz¹cego rachunek. Propozycja ta ma na ce-
lu jednoznaczne wy³¹czenie odpowiedzialnoœci
notariuszy za nie swoje dzia³ania w sytuacji,
w której podnoszony jest wobec nich zarzut dzia-
³ania z naruszeniem regu³y najwy¿szej staranno-
œci. W praktyce mog³oby to mieæ miejsce, dlatego
przepis jednoznacznie rozstrzyga tê kwestiê. Cho-
dzi o art. 1 pkt 1 projektu. By³y zarzuty ze strony
notariuszy, ¿e w takiej sytuacji na nich przerzuca-
my ryzyko. Chodzi³o o pierwotne brzmienie naszej
inicjatywy, któr¹ prowadzi³ pan senator Witczak
w imieniu wnioskodawców. Ta kwestia zosta³a
ostatecznie inaczej uregulowana w naszej propo-
zycji, tak aby tego ryzyka na notariuszy nie prze-
rzucaæ.

W myœl art. 1 pktu 2, w art. 108a §1 ustawy –
Prawo o notariacie dodaje siê regulacjê, w myœl
której na ¿¹danie jednej ze stron dokonywanej
przez notariusza czynnoœci obejmuj¹cej przenie-
sienie prawa za zap³at¹ ceny, wynagrodzenia lub
innych nale¿noœci, kwota przypadaj¹ca do za-
p³aty sk³adana jest na prowadzony przez nota-
riusza rachunek powierniczy. Proponowana re-
gulacja przewiduje, jak ju¿ wspomnia³em, fakul-
tatywnoœæ wyboru po stronie jednego z uczestni-
ków czynnoœci prawnej, zaœ na notariusza nak³a-
da obowi¹zek przyjêcia przedmiotowej kwoty do
depozytu. Propozycja ta zawiera wymóg co do ro-
dzaju rachunku bankowego, na którym powinny
zostaæ zdeponowane pieni¹dze, dookreœlaj¹c, ¿e
jest to rachunek powierniczy, o którym mowa
w art. 59 ustawy – Prawo bankowe. Zgodnie
z przyjêtym rozwi¹zaniem, nie bêdzie obowi¹zku
sporz¹dzenia przez notariusza odrêbnego proto-

ko³u z tej czynnoœci. A zatem zaproponowana
zmiana nie powoduje konsekwencji w postaci
dodatkowych kosztów, które mog³yby obci¹¿aæ
uczestników obrotu, jak to ma miejsce w dotych-
czasowej regulacji. Od tego rozwi¹zania ustano-
wiony zosta³ wyj¹tek. W §2 art. 108a dodaje siê
normê przewiduj¹c¹, i¿ z przyjêcia depozytu zo-
stanie spisany przez notariusza protokó³ wy³¹cz-
nie na ¿¹danie jednej ze stron. Omawiany prze-
pis wprowadza tak¿e wymogi co do treœci takiego
protoko³u. Ale bêdzie on sporz¹dzany tylko na
¿¹danie.

W §3 art. 108a nak³ada siê na notariusza obo-
wi¹zek informowania stron o przys³uguj¹cych
im uprawnieniach wynikaj¹cych z przepisów §1
i 2. Proponuje siê okreœlenie zasad i terminu wy-
dawania depozytu. Zawarta w art. 108 zmiana
ma zwiêkszyæ bezpieczeñstwo obrotu, w szcze-
gólnoœci nieruchomoœciami, poprzez zabezpie-
czenie zbywcy, który po podpisaniu umowy prze-
staje byæ w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci,
a nie ma pewnoœci, czy otrzyma nale¿n¹ cenê za
ni¹ i kiedy. Przyjêcie proponowanego rozwi¹za-
nia spowoduje sytuacjê, w której w tym samym
momencie nast¹pi wzajemne wykonanie zobo-
wi¹zañ przez strony, to znaczy przeniesienie pra-
wa w³asnoœci bêdzie siê wi¹zaæ z jednoczesn¹ za-
p³at¹ i z zagwarantowaniem tej zap³aty, bo na ra-
chunku powierniczym notariusza bêdzie ona ju¿
oczekiwaæ. I to jest gwarancj¹. Uniemo¿liwi to
wiele oszustw, jakie istniej¹ w obrocie. Znamy
przypadki wielokrotnego sprzedawania tego sa-
mego mieszkania, ró¿nego rodzaju takich sytua-
cji. Wtedy nie ma mo¿liwoœci od razu realnego
wykonania wzajemnych œwiadczeñ. A ta propo-
zycja to urealnia.

Proszê zwa¿yæ na jeszcze jedn¹ rzecz. Jest to co
prawda na ¿¹danie jednej ze stron, ale z regu³y bê-
dzie to ta strona, która oczekuje na pieni¹dze. Je-
œli druga strona nie bêdzie wyra¿a³a zgody na to,
¿eby ta osoba, która przystêpuje do aktu notarial-
nego, zabezpieczy³a sobie te pieni¹dze w depozy-
cie, to mo¿na ju¿ siê zastanowiæ, czy rzeczywiœcie
w ogóle warto do takiego aktu notarialnego sta-
waæ, dlaczego ta osoba nie chce przekazaæ pieniê-
dzy na rachunek powierniczy notariusza. Poza
tym z praktyki wiemy, ¿e bardzo czêsto osoby
przynosz¹ pieni¹dze do notariusza, co jest
zwi¹zane z jakimœ ryzykiem, prawda? Trudno
stwierdziæ, czy te pieni¹dze s¹ autentyczne itd.,
itd. Teraz zawsze bêdzie mo¿liwoœæ uzyskania
tych pieniêdzy ju¿ z rachunku powierniczego
w banku b¹dŸ te¿ przelewu na wskazane konto.
A wiêc na pewno ta sytuacja spowoduje zwiêksze-
nie pewnoœci obrotu.

W dodanym art. 108b okreœlono zasady postê-
powania w przypadku nieodebrania depozytu. T¹
spraw¹ te¿ trzeba by³o siê zaj¹æ. Zmiana w usta-
wie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Fun-
duszu Gwarancyjnym w czêœci dotycz¹cej defini-
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cji deponenta ma na celu zapewnienie wiêkszej
ochrony œrodków zgromadzonych na rachunku
powierniczym notariusza.

Z uwagi na koniecznoœæ przygotowania siê
kancelarii notarialnych do œwiadczenia tego typu
us³ug proponuje siê, aby vacatio legis trwa³o trzy
miesi¹ce.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje wydat-
ków ze strony bud¿etu pañstwa, nie wp³ynie te¿
na dochody jednostek samorz¹du terytorialnego,
a przedmiot ustawy nie jest objêty prawem Unii
Europejskiej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za szczegó³owe omówienie sprawo-

zdana komisji.
Pañstwo senatorowie chc¹ o coœ spytaæ pana

senatora sprawozdawcê? Nie. Dziêkujê bardzo…
(G³os z sali: Pani Marsza³ek…)
Tak? Proszê uprzejmie.
Pan senator Grzegorz Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Senatorze,

ja mam takie jedno krótkie, techniczne pytanie.
Chodzi o przeniesienie odpowiedzialnoœci, tej czê-
œci odpowiedzialnoœci, z notariusza na bank – bo
w sumie chyba taka jest tu intencja. Czy nie uwa-
¿a pan, ¿e mo¿e to spowodowaæ pewne problemy?
Bo je¿eli faktycznie coœ siê w banku zdarzy, to no-
tariusz powie: bardzo przepraszam, ale ja za to nie
odpowiadam. A gdy poszkodowany cz³owiek pój-
dzie do banku, to bank powie: ty nam ¿adnych
pieniêdzy nie wp³aca³eœ. Tak wiêc mog¹ tu po-
wstaæ pewne perturbacje. Dziêkujê.

Senator Piotr Zientarski:
Odpowiem na to. Nie jestem bankowcem ani

znawc¹ kwestii bankowych, ale, jak powiedzia-
³em, pracowaliœmy nad tym razem z ekspertami
bankowymi i st¹d pamiêtam, ¿e istniej¹ odpowie-
dnie gwarancje – do okreœlonych kwot. A wiêc mo-
¿e byæ tak, ¿e jeœli bêdzie w grê wchodzi³a bardzo
wysoka kwota, to bêdzie ona przez ró¿ne banki…
Chodzi o to, by by³o mo¿liwe… by ograniczyæ
zwi¹zane z tym ryzyko. Tak ¿e myœlê, i¿ ta kwestia
równie¿ by³a brana pod uwagê podczas prac nad
tym projektem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie przedstawionego projektu?

Tu chcia³abym powitaæ pana ministra, a jest
z nami podsekretarz stanu, pan minister Igor
Dzialuk z Ministerstwa Sprawiedliwoœci.

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Igor Dzialuk:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³em wstrzymaæ siê od zabrania g³osu

w zwi¹zku z bardzo szczegó³owym i bardzo traf-
nym wprowadzeniem pana senatora sprawo-
zdawcy, zw³aszcza ¿e w zasadzie zgadzam siê z ka-
¿dym zdaniem wywodu, który przedstawi³ pan se-
nator sprawozdawca. Ale stan¹³em tutaj przed
Wysok¹ Izb¹, ¿eby niejako uzupe³niæ odpowiedŸ
na pytanie zadane przez pana senatora.

Otó¿ chcia³bym wskazaæ, i¿ wspominany przepis
ma na celu jedynie dope³nienie gwarancji ochrony
notariusza w sytuacji, kiedy szkoda zwi¹zana z de-
pozytem wynika wy³¹cznie z przyczyn le¿¹cych po
stronie banku, a tak¹ przyczyna mo¿e byæ na przy-
k³ad upad³oœæ banku. Chodzi jedynie o to, aby w ta-
kiej sytuacji notariusz bêd¹cy dysponentem ra-
chunku depozytowego nie by³ zobowi¹zany do
zwrotu tej kwoty, która zosta³a zdeponowana na ra-
chunku bankowym. Przepis ten w zasadzie powta-
rza obowi¹zuj¹ce zasady odpowiedzialnoœci wyni-
kaj¹ce z prawa bankowego. Tak czy inaczej to bank
bêdzie odpowiada³ za kwotê zdeponowan¹ w ban-
ku, a notariusz tak czy inaczej, wed³ug obowi¹zu-
j¹cego stanu prawnego, zas³oni siê brakiem swoje-
go zawinienia w kwestii odpowiedzialnoœci. Tak
wiêc proponowany przepis art. 49 ust. 2 ma na celu
jedynie doprecyzowanie i potwierdzenie zasad od-
powiedzialnoœci obowi¹zuj¹cych w tym wzglêdzie.

Niech wolno mi bêdzie jeszcze powiedzieæ, ¿e
proponowane przepisy w sposób zdecydowany
zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo obrotu w odniesieniu
do obu stron aktu notarialnego, chocia¿ oczywi-
œcie w szczególnoœci wzmacniaj¹ pozycjê zbywcy,
osoby, która zainteresowana jest uzyskaniem su-
my pieniê¿nej z transakcji dokonywanej za poœre-
dnictwem notariusza. Jest to rozwi¹zanie znane
z wielu systemów europejskich jako takie, które
tam œwietnie siê sprawdza. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê za zwiêz³oœæ, Panie Ministrze, dziêku-

jê uprzejmie.
Czy pañstwo chc¹ zadaæ pytanie panu mini-

strowi?
Pan senator Lucjan Cichosz. Czy ktoœ jeszcze?

Bo chcia³abym, ¿ebyœmy to w transzach, jeœli
mo¿na…

Proszê.
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Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, jeœli mo¿na poci¹gn¹æ ten te-

mat, to zadam krótkie pytanie dotycz¹ce tej w³aœ-
nie sprawy – upad³oœci banku. Czy bank bêdzie
zobowi¹zany wyp³aciæ w pe³ni sumê, która zosta³a
zdeponowana? Bo w tym momencie to chyba jest
najwa¿niejsza sprawa. Czy petent otrzyma ca³¹
nale¿n¹ kwotê, któr¹ wp³aci³? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Igor Dzialuk:
W tym przypadku zastosowanie bêd¹ mia³y

przepisy prawa upad³oœciowego, które przewidu-
j¹ zaspokajanie roszczeñ wierzycieli upad³ego do
okreœlonej wysokoœci i w okreœlonej wysokoœci.
Tak wiêc nie ma tutaj pe³nej odpowiedzialnoœci,
pe³nej gwarancji zwrotu depozytu. Niemniej je-
dnak, jak mówiê, to wynika z obowi¹zuj¹cych ju¿
obecnie przepisów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Otwieram dyskusjê.
Nikt z pañstwa senatorów nie zg³osi³ siê do za-

brania g³osu w tej dyskusji, nie ma chêtnych.
Dziêkujê.

Zamykam dyskusjê.
Teraz Senat móg³by przyst¹piæ do trzeciego

czytania projektu ustawy, to trzecie czytanie objê-
³oby jedynie g³osowanie, ale zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi g³osowaniami.

Dziêkujê bardzo serdecznie sprawozdawcy
i przedstawicielowi rz¹du.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Prawo budowlane.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego,
zawarty jest on w druku nr 729, a sprawozdanie
komisji jest w druku nr 729S.

Proszê teraz pana senatora Marka Trzciñskie-
go, sprawozdawcê, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!

Postaram siê w zwiêz³y sposób przedstawiæ
w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Ustawodawczej sprawozdanie dotycz¹ce
ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane;
druk numer nr 729S.

Projektowana ustawa stanowi dostosowanie
systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego z dnia 21 wrzeœnia 2009 r. dotycz¹cego
art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane, który zosta³ uznany za niezgodny
z art. 32 ust. 1 konstytucji. Analizowany przez
trybuna³ art. 49b ust. 2 prawa budowlanego uza-
le¿nia³ mo¿liwoœæ zalegalizowania samowoli bu-
dowlanej miêdzy innymi od posiadania przez in-
westora, w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej
w dniu wszczêcia postêpowania decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jak
podkreœli³ Trybuna³ Konstytucyjny, negatywna
ocena czynu, jakim jest samowola budowlana,
nie oznacza jednak wy³¹czenia inwestorów spod
ochrony konstytucji, a zw³aszcza nie zezwala na
ró¿nicowanie ich sytuacji w sposób sprzeczny
z art. 32 ust. 1. A art. 49b ust. 2 wprowadzi³ cechê
ró¿nicuj¹c¹ sprawców samowoli budowlanej, od-
nosz¹c zró¿nicowanie do czynnika od nich nieza-
le¿nego, a mianowicie obowi¹zywania dla danego
obszaru miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego, po³¹czone
komisje proponuj¹, aby zmiana ustawy – Prawo
budowlane polega³a na skreœleniu w art. 49b
ust. 2 tych czêœci wskazanego przepisu, które zo-
sta³y uznane za niekonstytucyjne. Rezultatem te-
go skreœlenia bêdzie usuniêcie z przepisu wymo-
gu, aby decyzja o warunkach zabudowy, koniecz-
na do legalizacji samowoli budowlanej zbudowa-
nej na obszarze bez planu zagospodarowania
przestrzennego, by³a ostateczna ju¿ w dniu
wszczêcia postêpowania rozbiórkowego. Pozosta-
³e elementy procedury legalizacyjnej, zw³aszcza
koniecznoœæ przedstawienia tej¿e decyzji i zgod-
noœci samowoli budowlanej z jej postanowienia-
mi, nie ulegn¹ zmianie.

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z mini-
strem spraw zagranicznych, Prokuratori¹ Gene-
raln¹ Skarbu Pañstwa, ministrem spraw wewnê-
trznych, ministrem infrastruktury, g³ównym in-
spektorem nadzoru budowlanego oraz Krajow¹
Rad¹ Radców Prawnych. Wskazane organy nie
zg³osi³y uwag do projektu.

Ustawa nie powoduje skutków finansowych do
bud¿etu pañstwa i jest zgodna z prawem Unii Eu-
ropejskiej.

Pani Marsza³ek, komisja rekomenduje Wyso-
kiej Izbie przyjêcie projektu ustawy bez poprawek
oraz przyjêcie projektu uchwa³y w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy. Dziêkujê
za uwagê.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I my dziêkujemy, Panie Senatorze.
Czy ktoœ chce zadaæ pytanie panu senatorowi

Trzciñskiemu? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Jest z nami pan minister Olgierd Dziekoñski,

podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury. Witamy.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie
przedstawionego projektu ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Nie, dziêkujê bar-
dzo. Wyjaœnienie pana senatora Trzciñskiego by³o
ca³kowicie jasne, jednoznaczne i uzasadnione.)

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-

na ministra? Nie. Dziêkujê bardzo.
(G³os z sali: Senator Wojciechowski ma.)
(G³os z sali: Ju¿ za póŸno.)
To mo¿e przy nastêpnym punkcie?
(G³os z sali: Tak, przy nastêpnym.)
Mo¿emy zrezygnowaæ? Nie chcê…
(Senator Grzegorz Wojciechowski Mogê zrezyg-

nowaæ.)
Dziêkujê uprzejmie. Nie chcê pana pozbawiaæ

mo¿liwoœci postawienia pytania, ale skoro siê pan
godzi, Panie Senatorze, to dziêkujê.

Otwieram dyskusjê.
Proszê o listê dyskutantów… Nie ma.
Czy pañstwo senatorowie zdecydowali teraz, ¿e

ktoœ z pañstwa zabierze g³os? Nie ma takiej osoby.
Dziêkujê.

Zamykam dyskusjê.
Senat móg³by przyst¹piæ teraz do trzeciego czy-

tania projektu ustawy. Trzecie czytanie objê³oby
jedynie g³osowanie. Zostanie ono przeprowadzo-
ne, jak wiadomo, razem z innymi g³osowaniami.

Dziêkujê bardzo przedstawicielowi rz¹du.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pi¹tego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o wspó³pracy Rady Mi-
nistrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹za-
nych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Spraw Unii Europejskiej i zawarty
jest w druku nr 769. Sprawozdanie komisji jest
w druku nr 769S.

Zbli¿a siê ju¿ pan senator Edmund Wittbrodt,
który jest sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej i który
przedstawi wspólne sprawozdanie komisji
w sprawie projektu ustawy. Proszê uprzejmie.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu w imieniu
po³¹czonych komisji, Komisji Ustawodawczej
i Komisji Spraw Unii Europejskiej, sprawozdanie
z posiedzenia komisji, które odby³o siê 16 lutego
2010 r.

Mo¿e rozpocznê od tego, ¿e celem ustawy jest
dostosowanie ustawy o wspó³pracy Rady Mini-
strów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹za-
nych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej w Unii Eu-
ropejskiej do zmian, które wynikaj¹ z traktatu
z Lizbony, zmieniaj¹cego traktat o Unii Europej-
skiej i traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europej-
sk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie 13 grudnia 2007 r.

Muszê jeszcze przypomnieæ, ¿e ten projekt po-
wsta³ z inicjatywy Komisji Spraw Unii Europej-
skiej. Pracuj¹c nad nim, przyjêliœmy nastêpuj¹ce
za³o¿enia: po pierwsze, ¿e projekt bazuje na do-
tychczasowych rozwi¹zaniach, czyli chcieliœmy,
¿eby wprowadzanych zmian by³o mo¿liwie jak
najmniej, po drugie, ¿e musi on uwzglêdniaæ
wszystkie zmiany konieczne wynikaj¹ce z trakta-
tu z Lizbony, i po trzecie wreszcie, ¿e wykorzystuje
on dotychczasowe doœwiadczenia Komisji Spraw
Unii Europejskiej w procedowaniu nad propozy-
cjami wynikaj¹cymi z funkcjonowania Polski
w Unii Europejskiej. Takie by³y za³o¿enia.

Zanim przedstawiê pañstwu wniosek koñco-
wy, który jest zapisany, zreszt¹ pani marsza³ek
o nim powiedzia³a, i który brzmi tak, ¿e komisja
wnosi o przyjêcie przez Senat jednolitego za³¹czo-
nego projektu ustawy, powiem, ¿e w trakcie tego
wspólnego posiedzenia naszych komisji wprowa-
dzone zosta³y do tego projektu poprawki, ale my
tutaj dyskutujemy ju¿ o tej ca³oœciowej, jednolitej
propozycji.

Proszê pañstwa, ta ustawa sk³ada siê z siedmiu
rozdzia³ów.

Rozdzia³ 1 „Przepisy ogólne” – to s¹ trzy pier-
wsze artyku³y – to jest przeniesienie tego, co by³o
dotychczas.

Rozdzia³ 2 dotyczy wspó³pracy w zakresie usta-
lania stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej oraz
opiniowania aktów prawnych Unii Europejskiej,
czyli to s¹ art. 4–16. I tu nast¹pi³y istotne zmiany,
bo s¹ nowe mo¿liwoœci, które maj¹ parlamenty
narodowe, czyli i s¹ nowe Ÿród³a, i jest powiedzia-
ne, sk¹d i jakie otrzymujemy informacje z instytu-
cji europejskich, i te¿ inaczej mo¿emy reagowaæ
i odpowiadaæ na te propozycje. Czyli to jest ten
rozdzia³, w którym nast¹pi³y zasadnicze zmiany.

Rozdzia³ 3 dotyczy wspó³pracy w zakresie two-
rzenia prawa polskiego wykonuj¹cego prawo Unii
Europejskiej. To jest art. 17 i on jest taki, jaki by³
dotychczas.

Rozdzia³ 4 dotyczy wspó³pracy w zakresie opi-
niowania kandydatów na niektóre stanowiska
w Unii Europejskiej. To s¹ dwa artyku³y, art. 18
i 19. I tu w³aœciwie niczego nie zmieniamy, czyli
pozostawiamy Sejmowi jego jak gdyby troszeczkê
bardziej uprzywilejowan¹ pozycjê w zakresie opi-
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niowania tych kandydatów, czyli nie proponuje-
my tutaj zmian.

Rozdzia³ 5 dotyczy wspó³pracy w zakresie wno-
szenia przez Sejm i Senat skarg do Trybuna³u
Sprawiedliwoœci UE. To jest art. 20. To jest kom-
pletna nowoœæ, bo dot¹d parlamenty narodowe
takiej mo¿liwoœci nie mia³y. W tej chwili bêd¹ tak¹
mo¿liwoœæ mia³y, czyli jest to nowa rzecz.

Rozdzia³ 6 dotyczy wspó³pracy w zakresie pod-
jêcia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ decyzji o wy-
st¹pieniu z Unii Europejskiej. To s¹ art. 21 i 22,
czyli to te¿ jest zupe³na nowoœæ, bo tego dot¹d nie
by³o. W tej chwili, zgodnie z traktatem, pañstwo
cz³onkowskie mo¿e podj¹æ decyzjê o wyst¹pieniu
z Unii Europejskiej. Tak wiêc to jest rzecz zupe³nie
nowa i tutaj te¿ proponujemy nowe zapisy.

I wreszcie ostatni rozdzia³ to jest rozdzia³ 7. Za-
wiera on przepisy koñcowe i to s¹ dwa artyku³y,
art. 23 i 24.

Tak wiêc, proszê pañstwa, z naszego punktu
widzenia najistotniejsze s¹ w³aœciwie rozdzia³ 2,
rozdzia³ 5 i rozdzia³ 6, bo tam nast¹pi³y zmiany.

Chcia³bym pañstwu jeszcze przypomnieæ, ¿e
niezale¿nie od tego, co my proponujemy, równie¿
w Sejmie, w podkomisji trwaj¹ prace nad tego ty-
pu regulacj¹, nad ustaw¹. My mamy tego œwiado-
moœæ. Tam nawet jest kilka takich propozycji. Ale
komisja postanowi³a, ¿eby do tych propozycji,
które tam s¹ rozpatrywane, w³¹czyæ równie¿ na-
sz¹. I dlatego powsta³o to, o czym dzisiaj rozma-
wiamy.

Najpierw myœleliœmy o tym, ¿eby wprowadzaæ
zmiany do ustawy, która obecnie obowi¹zuje, je-
dnak¿e ze wzglêdu na to, ile tych zmian zapropo-
nowano, zdecydowaliœmy siê, zgodnie z zasadami
techniki prawodawczej, na zaproponowanie pro-
jektu nowej ustawy ca³oœciowej.

I teraz, proszê pañstwa, je¿eli pañstwo pozwo-
l¹, przejdê do szczegó³ów, ale omówiê tylko te rze-
czy, które s¹ rzeczami nowymi.

Rozpocznê od rozdzia³u 2, który dotyczy
wspó³dzia³ania z Sejmem i Senatem w zakresie
opiniowania aktów prawnych. Tutaj zasz³a konie-
cznoœæ okreœlenia na nowo zakresu tych doku-
mentów, które s¹ przekazywane do Sejmu i Sena-
tu. To wynika z postanowieñ protoko³u nr 1
w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii
Europejskiej oraz protoko³u nr 2 w sprawie stoso-
wania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci.

Teraz okazuje siê, ¿e instytucje unijne maj¹
obowi¹zek przekazywania wszystkich dokumen-
tów i te dokumenty bêd¹ do nas sp³ywa³y nie tyl-
ko z Komisji, Rady, a tak¿e z Parlamentu Euro-
pejskiego.

Rada Ministrów ma równie¿ obowi¹zek prze-
sy³ania do nas innych propozycji zmian od pañ-
stw cz³onkowskich, zmian, które pochodz¹ z Try-
buna³u Sprawiedliwoœci, z Europejskiego Banku

Centralnego czy te¿ Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. W traktacie jest zapisane, o jakie do-
kumenty chodzi i kto jest zobowi¹zany do ich
przesy³ania, wobec tego w ustawie musz¹ siê
znaleŸæ zapisy, które odwo³uj¹ siê do tych mo¿li-
woœci.

Mówiê w tej chwili o art. 4, bo tam zosta³o to
ujête. Chcemy równie¿, ¿eby by³o tak, jak dot¹d,
czyli ¿eby nie tylko akty prawodawcze by³y opinio-
wane przez izby. Przypomnê tylko, ¿e w nowych
zapisach traktatowych mowa jest o aktach pra-
wodawczych, a kiedyœ by³a mowa o aktach praw-
nych. W tej chwili wy³¹czono wiêc z tej grupy akty,
które s¹ aktami delegowanymi czy aktami wyko-
nawczymi albo tymi, które s¹ samodzielnie wyda-
wane przez Radê Europejsk¹, w szczególnoœci
w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpie-
czeñstwa, które nie stanowi¹ aktów prawodaw-
czych. My jednak chcemy, ¿eby, jak by³o dot¹d,
wszystkie te dokumenty do nas dociera³y i ¿ebyœ-
my mogli je opiniowaæ. Tê mo¿liwoœæ zabezpiecza-
my sobie w art. 4.

W art. 5 z obowi¹zku przekazywania przez Radê
Ministrów informacji wy³¹czamy takie sytuacje,
kiedy takie informacje otrzymujemy bezpoœre-
dnio z instytucji unijnej. Tu ju¿ nie ma potrzeby
dublowania, czyli wy³¹czamy to. Rada Ministrów
nie musi tych informacji nam przekazywaæ.

Art. 6 jest niezwykle wa¿ny, bo stanowi realiza-
cjê obowi¹zków informacyjnych rz¹du wobec par-
lamentu i dotyczy przekazywania stanowiska
pañstwa cz³onkowskiego w sytuacji, gdy pañstwo
to, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ naruszenia istotnych
aspektów jego systemu prawnego, wnosi o zawie-
szenie zwyk³ej procedury prawodawczej. W no-
wych regulacjach jest wiêc tak, ¿e w niektórych
sprawach – decyzja w Unii Europejskiej podejmo-
wana jest na zasadzie jednomyœlnoœci – decydu-
j¹c jednomyœlnie mo¿na spowodowaæ, ¿e dany
dokument bêdzie potem procedowany w trybie
wiêkszoœciowym. Takie postanowienie mo¿e za-
paœæ. Parlament narodowy ma jednak prawo
sprzeciwienia siê takiej zmianie. Mo¿emy wiêc po-
wiedzieæ, ¿e nie zgadzamy siê na to, ¿eby procedo-
waæ w trybie uproszczonym i ¿e bêdzie wymagana
jednomyœlnoœæ. W art. 6 tak¹ mo¿liwoœæ sobie za-
bezpieczamy. To jest jedna rzecz. Zabezpieczamy
sobie tak¿e mo¿liwoœæ wspó³decydowania czy de-
cydowania w sprawach dotycz¹cych wspó³pracy
s¹dowej, a dotyczy to zagadnieñ rodzinnych, któ-
re maj¹ skutki transgraniczne. Chcemy zatem,
¿ebyœmy równie¿ w tych sprawach mieli wiêcej do
powiedzenia. I to jest zapisane w art. 6.

Art. 7 okreœla zasadniczy proces monitorowa-
nia projektów aktów prawodawczych Unii Euro-
pejskiej przez Sejm i Senat. W³aœciwie bêdzie to
podobnie, jak by³o dot¹d. My tutaj wprowadziliœ-
my zapisy dotycz¹ce terminów i one bêd¹ nieco
d³u¿sze, ni¿ by³y dot¹d. My opiniujemy niektóre
dokumenty w czasie oœmiu tygodni i to zosta³o za-
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pisane. Element zupe³nie nowy dotyczy oceny
zgodnoœci projektu aktu wykonawczego z zasad¹
pomocniczoœci. Otó¿, w nowych rozwi¹zaniach
jest tak, ¿e instytucj¹ pilnuj¹c¹ tego, czy zasada
pomocniczoœci i proporcjonalnoœci nie jest naru-
szana, s¹ w³aœnie parlamenty narodowe. To jest
konstrukcja tego typu: instytucja unijna propo-
nuje rozwi¹zanie w obszarze, gdzie kompetencje
s¹ dzielone, a my oceniamy, czy w tej propozycji
Unia nie chce sobie zaw³aszczyæ wiêcej kompe-
tencji ni¿ potrzeba, a wiêc czy zasada jest prze-
strzegana. Je¿eli my stwierdzimy, ¿e zasada po-
mocniczoœci jest naruszona, to oczywiœcie mo¿e-
my wyraziæ swój sprzeciw. Jak pañstwo wiecie,
zgodnie z tymi regulacjami jest tak, ¿e je¿eli sprze-
ciw pojawia siê w okreœlonej liczbie izb parlamen-
tów pañstw cz³onkowskich, bo s¹ parlamenty jed-
no- i dwuizbowe, stanowi to tak zwany sygna³
¿ó³tej kartki, czyli ostrze¿enie, ¿e coœ jest nie tak
w tych propozycjach. Je¿eli protestów bêdzie jesz-
cze wiêcej, stanowi to sygna³ pomarañczowej kar-
tki i wówczas ten dokument nale¿y jeszcze raz
w danej instytucji Unii Europejskiej przemyœleæ.
Poniewa¿ tego typu decyzja czy tego typu opinia
ma wp³yw na to, co siê dzieje na zewn¹trz Unii,
proponujemy, poprzez regulacje w regulaminie
naszej Izby, aby decyzje w tej sprawie podejmo-
waæ mo¿na by³o na posiedzeniu plenarnym.
Chcemy, ¿eby to ca³a Izba podejmowa³a decyzjê,
¿e wyra¿amy sprzeciw wobec okreœlonej propozy-
cji, bo ona narusza zasadê pomocniczoœci i zasa-
dê proporcjonalnoœci.

Art. 9 stanowi w³aœciwie odpowiednik tego, co
by³o dot¹d. Tu s¹ jedynie zmiany formalne, bo
w tej chwili istnieje wy³¹cznie jedna wspólnota –
Wspólnota Energii Atomowej.

Art. 10 i 11. Tu s¹ jedynie formalne zmiany,
chocia¿… Ja o tym nie powiedzia³em, ale jeszcze
wczeœniej, w art. 4, mówimy o tym, ¿e chcemy, ¿e-
by Senat czy w ogóle parlament otrzymywa³ sta-
nowisko Rzeczypospolitej Polskiej, czyli stano-
wisko, które my prezentujemy na zewn¹trz w sy-
tuacjach, w których otrzymujemy, jak dot¹d, sta-
nowisko Rady Ministrów. Nie chcemy, ¿eby zda-
rza³o siê tak, ¿e niektóre podmioty, rz¹d czy prezy-
dent, zajmuj¹ ró¿ne stanowiska. Chcemy otrzy-
maæ stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej i takie
stanowisko bêdziemy opiniowaæ.

Art. 12 zachowuje w³aœciwie taki stan prawny,
jaki jest dot¹d. Ja tylko przypomnê, ¿e u nas obo-
wi¹zuje model oparty na niewi¹¿¹cych dla Rady
Ministrów opiniach izb parlamentu. To znaczy, ¿e
my, Sejm i Senat, przedstawiamy swoj¹ opiniê na
temat projektu regulacji prawnej i rz¹d powinien
to stanowisko reprezentowaæ, ale mo¿e siê zda-
rzyæ, ¿e w trakcie podejmowania decyzji zajdzie
koniecznoœæ zmiany, która bêdzie silnie meryto-
rycznie umotywowana. Ta niewi¹¿¹ca dla Rady

Ministrów opinia powoduje, ¿e mo¿e coœ takiego
siê zdarzyæ… W tych przypadkach rz¹d musi
przedstawiæ, czy na posiedzeniu komisji czy
przedstawicielom obu izb, argumenty merytory-
czne, które spowodowa³y, ¿e takie stanowisko za-
j¹³. Ten przepis zostawiamy tak, jak obowi¹zywa³
dot¹d. Zrównujemy jednak pozycje komisji Sej-
mu i Senatu. Dot¹d obowi¹zywa³a nieco inna for-
mu³a, taka, ¿e rz¹d by³ zobowi¹zany uzasadniæ
swoje merytoryczne stanowisko zmiany decyzji
tylko komisji sejmowej, a senackiej niekoniecz-
nie. Chocia¿ stosowana praktyka by³a taka, ¿e je
przedstawia³. To wynika z orzeczenia trybuna³u,
który stwierdzi³, ¿e w obszarze tworzenia prawa
obie izby maj¹ takie same prawa.

Wreszcie, proszê pañstwa, art. 13 i 14. One na-
k³adaj¹ obowi¹zek zasiêgania opinii Sejmu i Se-
natu we wszystkich sprawach, które s¹ zwi¹zane
ze zmian¹ procedury uchwalania aktów prawo-
dawczych. Chodzi wiêc o to przejœcie z procedury
jednomyœlnoœci do procedury wiêkszoœciowej.
Jeden dotyczy tych dokumentów, które s¹ przed-
stawiane Radzie Unii Europejskiej, a drugi, czyli
art. 14, tych, które s¹ przedstawiane Radzie Eu-
ropejskiej.

Art. 15 bez zmian.
Art. 16 dotyczy mechanizmu zmiany trakta-

tów, które s¹ okreœlone w art. 48 ust. 3 traktatu
o Unii Europejskiej. Mianowicie tam jest tego
rodzaju mo¿liwoœæ: je¿eli podejmowane s¹ ja-
kieœ dzia³ania, które maj¹ dotyczyæ na przyk³ad
zmiany traktatu, to przewiduje siê dokonanie
tego poprzez powo³anie konwentu. Okazuje siê,
¿e istnieje te¿ taka mo¿liwoœæ, i¿ po uzyskaniu
zgody Parlamentu Europejskiego Rada mo¿e
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów podj¹æ decyzjê o nie-
zwo³ywaniu konwentu. Poniewa¿ zakres propo-
nowanych zmian dotyczy obowi¹zuj¹cego pra-
wa, to nak³adamy na prezesa Rady Ministrów
obowi¹zek zasiêgania opinii Sejmu i Senatu.
Uwa¿amy, ¿e decyzja organu wykonawczego nie
powinna przes¹dzaæ o uprawnieniach organu
ustawodawczego.

Rozdzia³ 3 dotyczy wspó³pracy podczas two-
rzenia prawa polskiego wykonuj¹cego prawo
Unii Europejskiej. Pozostawiamy to tak, jak by³o
dot¹d.

Rozdzia³ 4 dotyczy roli Sejmu w zakresie opi-
niowania kandydatów na niektóre stanowiska
w Unii. Te¿ zostawiamy tak, jak by³o dot¹d. To
opiniuje Sejm.

Now¹ rzecz¹ jest to, co jest zawarte w rozdzia-
le 5, a dotyczy wspó³pracy w zakresie wnoszenia
przez Sejm i Senat skarg do Trybuna³u Sprawied-
liwoœci Unii Europejskiej. Proponujemy, aby
skargê wnosi³ prezes Rady Ministrów i ¿eby w po-
stêpowaniu przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci
Rzeczpospolit¹ reprezentowa³a Rada Ministrów.
Czyli to jest, proszê pañstwa, skarga wnoszona do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci na przyk³ad na naru-
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szenie zasady pomocniczoœci. To tylko i wy³¹cznie
tego dotyczy. Ale to jest ju¿ ta faza, kiedy… Na
przyk³ad my mo¿emy protestowaæ na etapie two-
rzenia dokumentu. Powiedzmy, ¿e przeciw jest
mniej ni¿ po³owa, czy mniej ni¿ 1/3, czyli ¿e ¿ó³ta
czy pomarañczowa kartka nie zadzia³a³a i wiêk-
szoœci¹ g³osów dokument zosta³ przyjêty. Ale je¿e-
li nadal bêdziemy uwa¿ali, ¿e ta zasada jest naru-
szona, a dokument ju¿ obowi¹zuje, to wtedy mo-
¿emy go zaskar¿yæ do Trybuna³u Sprawiedliwo-
œci. Taka mo¿liwoœæ przys³uguje obu Izbom, czyli
Sejmowi i Senatowi, niezale¿nie. My proponuje-
my, aby skargê tê wnosi³ prezes Rady Ministrów
i aby w postêpowaniu Polskê reprezentowa³a wte-
dy Rada Ministrów. To, proszê pañstwa, wynika
miêdzy innymi z tego, ¿e zgodnie z protoko³em to
w³aœnie pañstwo cz³onkowskie mo¿e wnosiæ skar-
gê. Wobec tego my to powierzamy Radzie Mini-
strów.

Rozdzia³ 6 dotyczy wspó³pracy w zakresie pod-
jêcia przez Rzeczpospolit¹ decyzji o wyst¹pieniu
z Unii Europejskiej. Wprowadzamy obligatoryj-
noœæ uzyskania przez Radê Ministrów zgody Se-
jmu i Senatu. Czyli gdyby na przyk³ad Rada Mini-
strów coœ takiego postanowi³a, to wtedy musi za-
siêgn¹æ opinii i musi uzyskaæ zgodê Sejmu i Sena-
tu. A decyzja w tej sprawie w ka¿dej z Izb musi za-
paœæ wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, poniewa¿ jest to te-
go typu rozwi¹zanie, jakie dotyczy na przyk³ad
wst¹pienia do Unii Europejskiej czy te¿ zmian
o kluczowym znaczeniu. Dlatego tu jest taka wiê-
kszoœæ.

Rozdzia³ 7 zawiera tylko sprawy dotycz¹ce try-
bu wprowadzenia tego dokumentu.

Proszê pañstwa, na koniec powiem mo¿e tylko
o jeszcze jednej rzeczy, o tym, co budzi³o w¹tpli-
woœci. Wyst¹piliœmy do rz¹du z proœb¹ o opiniê,
ale muszê przyznaæ, ¿e formalnej opinii na piœmie
nie otrzymaliœmy. W posiedzeniu po³¹czonych
komisji uczestniczy³ minister Szpunar, który w³a-
œciwie kwestionowa³ dwie rzeczy.

W tej ustawie obligujemy rz¹d do przedstawia-
nia opinii co do przestrzegania zasady pomocni-
czoœci. Chodzi o to, ¿eby rz¹d nam przygotowywa³
tak¹ opiniê. Ale traktujemy to jako rzecz pomoc-
nicz¹, bo to jest kompetencja przypisywana par-
lamentom pañstw cz³onkowskich. Mimo to chce-
my, ¿eby rz¹d przygotowa³ nam swoj¹ opiniê, cho-
cia¿ to my bêdziemy podejmowali ostateczn¹ de-
cyzjê. Pan minister Szpunar uwa¿a³, ¿e nie chce-
my w pe³ni wykorzystaæ swojego uprawnienia
w sposób niezale¿ny od rz¹du. Proponujemy, ¿eby
jednak taka opinia by³a. Dobrze jest, ¿eby stano-
wiska, które mog¹ byæ w tej sprawie zg³aszane
w³aœciwie przez trzy cia³a, bo Sejm i Senat mog¹
mieæ niezale¿ne opinie, a jeszcze jest rz¹d… Dob-
rze by by³oby, ¿ebyœmy na poziomie kraju mniej
wiêcej wiedzieli, co który podmiot w tej sprawie

myœli i ¿ebyœmy to mieli chocia¿by do wgl¹du. To
jest jedna rzecz.

I druga rzecz, która budzi³a w¹tpliwoœci, to jest
to, kto powinien reprezentowaæ Izbê, która chce
wnieœæ skargê do trybuna³u, i czy to nie powinna
byæ sama Izba. My wpisujemy, tak jak wczeœniej
powiedzia³em, ¿e bêdziemy to robili poprzez Radê
Ministrów i ¿e ona bêdzie reprezentowa³a Polskê.
I znowu, je¿eli siêgn¹æ do dokumentów, to mo¿na
by doczytaæ, ¿e te sprawy powinny byæ uregulo-
wane na poziomie krajowym. Ale z formalnego
punktu widzenia, zgodnie z zapisami w protokole,
jest tam mowa o pañstwie cz³onkowskim. Uzna-
liœmy, ¿e najlepszym podmiotem, który by w tej
materii dzia³a³, bêdzie prezes Rady Ministrów,
a Polskê bêdzie reprezentowa³a Rada Ministrów.

Proszê pañstwa, to tyle, je¿eli chodzi o to, czego
dotycz¹ zmiany.

W konkluzji po³¹czone komisje, Komisja Usta-
wodawcza i Komisja Spraw Unii Europejskiej,
wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolitego projek-
tu ustawy, który jest zawarty w druku senackim
nr 769S. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê za sprawozdanie.
Otwieram etap pytañ.
Najpierw ja zadam pytanie, a potem pan sena-

tor Dobrzyñski. To pierwsza para pytañ, potem
bêd¹ kolejne.

Senator Marek Zió³kowski:
Mam pytanie ogólne: czy po lekturze projektu

podzieli³by pan tak¹ opiniê, i¿ rola kontroluj¹ca,
monitoruj¹ca i wspó³stanowi¹ca parlamentu we
wszystkich tych sprawach, które s¹ zwi¹zane
z naszym cz³onkostwem, nieco wzros³a w stosun-
ku do rz¹du? Parlamentu jako ca³oœci. Zgodnie
z tymi zmianami. I jak to jest z uprawnieniami obu
Izb? Ja mia³em wra¿enie, ¿e niekiedy jest nieco
wiêksza symetria, jeœli chodzi o traktowanie Se-
natu i Sejmu w procesie wspó³stanowienia tych
rozwi¹zañ prawnych. To jest pierwsze pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Drugie pytanie zada pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e

dyskutujemy nad projektem ustawy o wspó³pra-
cy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w spra-
wach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospoli-
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tej Polskiej w Unii Europejskiej, ale s¹ tutaj arty-
ku³y – na przyk³ad w rozdziale 2, w rozdziale 4,
a szczegó ln ie w rozdz ia le 6 , mówi¹cym
o wspó³pracy w zakresie podjêcia przez Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹ decyzji o wyst¹pieniu z Unii Euro-
pejskiej – w których, jak mi siê wydaje, powinno
siê wpisaæ prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Chyba, Panie Senatorze, w komisjach zabrak³o
szerszego spojrzenia na tê kwestiê. Przecie¿ pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej wystêpuje
w konstytucji i ma pewne konkretne zadania, jeœli
chodzi o politykê miêdzynarodow¹ pañstwa.

Mam pytanie. Czy to wynika z jakiegoœ przeo-
czenia, czy to jest œwiadome dzia³anie? Nie pode-
jrzewam, ¿e to wynika z braku grzecznoœci, Panie
Senatorze, moim zdaniem to w ogóle nie wchodzi
w grê. Pamiêtajmy, ¿e my tê ustawê uchwalamy
na wiele lat – mam nadziejê – i osoby na stanowis-
ku prezydenta pañstwa mog¹ byæ ró¿ne. Podcho-
dzenie dzisiaj do tego tak bardzo personalnie jest
nie na miejscu, Panie Senatorze. Chodzi o art. 2, 4
i 6, gdzie moim zdaniem obecnoœæ prezydenta jest
niezbêdna.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, prosi³bym o odpowiedŸ na to

pytanie.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie, rola parlamentów narodowych

pañstw cz³onkowskich wzros³a i to znacz¹co. Zre-
szt¹ takie by³o za³o¿enie wtedy, kiedy dyskutowa-
no o przysz³oœci Unii Europejskiej, ¿eby zwiêkszyæ
jej legitymizacjê demokratyczn¹. Legitymizacjê
demokratyczn¹ mo¿na zwiêkszyæ poprzez zwiêk-
szenie roli wszystkich cia³, które s¹ wybieralne.
Jednym z tych cia³ jest Parlament Europejski.
Jak to siê przeanalizuje, to widaæ – oczywiœcie nie
ma tego w tych zapisach – ¿e generalnie rzecz bio-
r¹c rola Parlamentu Europejskiego znacz¹co
wzros³a, bo wypowiada siê on i wspó³decyduje
w wiêkszej liczbie spraw ni¿ dot¹d. Wzros³a te¿
znacznie rola parlamentów narodowych. A wiêc
potwierdzam tê opiniê. Tak, to jest prawda. O to
w³aœnie chodzi³o.

Druga rzecz dotyczy³a symetrii, je¿eli chodzi
o uprawnienia izb. Rzeczywiœcie, my wprowadzi-
liœmy pe³n¹ symetriê we wszystkich sprawach,
z wyj¹tkiem opiniowania osób na stanowiska
unijne. We wszystkich innych przypadkach jest
pe³na symetria. A wiêc zrealizowaliœmy w tych za-
pisach dok³adnie to, co orzek³ Trybuna³ Konsty-
tucyjny wtedy, kiedy by³a jeszcze pierwsza wersja
ustawy, która potem by³a zmieniana. Tutaj zosta-
³o to konsekwentnie uwzglêdnione.

Odpowiadaj¹c na pytania pana senatora Do-
brzyñskiego, powiedzia³bym, ¿e tu nie ma ¿adnych
personalnych wp³ywów. My w ogóle nad tym siê
nie zastanawialiœmy. Ten temat oczywiœcie poja-
wia³ siê na posiedzeniu komisji, ale stanêliœmy na
stanowisku, ¿e chcemy ograniczyæ siê… Tak jak
zapowiedzia³em na pocz¹tku, u podstaw tej koñ-
cowej konstrukcji leg³o zachowanie w miarê mo¿li-
woœci w najwiêkszym stopniu tego, co jest w obec-
nie obowi¹zuj¹cych regulacjach, uwzglêdnienie
tego, co wnosi traktat i co wnosi doœwiadczenie ko-
misji. Mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e jest to ustawa,
która reguluje to, co siê dzieje miêdzy rz¹dem i par-
lamentem. To rzeczywiœcie dzieje siê poza prezy-
dentem. Tak przyjê³a komisja, nie bior¹c pod uwa-
gê ¿adnych aspektów, powiedzia³bym, osobowych,
tylko i wy³¹cznie merytoryczne.

Ale pojawi³a siê tu jedna rzecz, Panie Senato-
rze. Otó¿ my proponujemy zmieniæ to, co by³o
dot¹d. Do tej pory otrzymywaliœmy stanowiska,
które by³y nazywane stanowiskami Rady Mini-
strów, a w tej chwili wprowadziliœmy zapis, ¿e s¹
to stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej. Proce-
dura wypracowywania takiego stanowiska mu-
si gdzieœ zostaæ dopowiedziana i to musi byæ rze-
czywiœcie wspólne stanowisko Rzeczypospoli-
tej. Takim stanowiskiem bêdziemy chcieli siê
zajmowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ....
(SenatorJanDobrzyñski: Jeszcze jednopytanie.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja w³aœnie

myœla³em o tej stronie merytorycznej, bo przecie¿
jeœli chodzi o procedurê wyst¹pienia z Unii Euro-
pejskiej, podobnie jak wst¹pienia do Unii Euro-
pejskiej, prezydent pe³ni wrêcz kluczow¹ rolê, ma
kompetencje bardzo, bardzo du¿e. Ja myœlê, ¿e
chocia¿by w tym rozdziale wspomnienie o tym jest
konieczne.

Mam jeszcze jedno pytanie, Panie Senatorze.
Czy ktoœ z opozycji, z cz³onków komisji, zarówno
Komisji Ustawodawczej, jak i Komisji Spraw Unii
Europejskiej, zg³asza³ tego typu problemy i czy
by³y jakieœ wnioski w tym zakresie?

(Senator Edmund Wittbrodt: Mo¿na, tak?)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Senatorze, uznaliœmy, ¿e rola prezydenta

jest zapisana w innych dokumentach, chocia¿by
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wynika z zapisów konstytucji i innych aktów sto-
sowanych w sytuacji podejmowania tego typu de-
cyzji. To, o czym teraz mówimy, czyli przedstawia-
nie naszej opinii, to jeszcze nie jest coœ takiego, co
jest decyduj¹ce. Wtedy jeszcze odbywa siê poza
nasz¹ Izb¹ ca³a procedura. I tam jest miejsce dla
prezydenta.

Je¿eli chodzi o to, jak to by³o procedowane na
posiedzeniu po³¹czonych komisji, to muszê po-
wiedzieæ, ¿e ta rzecz by³a dyskutowana i zg³osze-
nia tego typu poprawki nie by³o. Wszystkie po-
prawki, które zosta³y zg³oszone na posiedzeniu
komisji, zosta³y przyjête. Wyniki g³osowania by³y
takie: trzynaœcie osób g³osowa³o za przyjêciem tej
ustawy wraz z przyjêtymi poprawkami w ca³oœci,
szeœæ osób by³o przeciw, nikt nie wstrzyma³ siê od
g³osu. Tych szeœæ g³osów wyra¿aj¹cych sprzeciw
jest doœæ ³atwe do wyt³umaczenia. Rzeczywiœcie,
by³ podzia³, ale argument by³ te¿ taki, ¿e prawa
strona w stosunku do miejsca, w którym teraz
stojê, uzna³a, ¿e poniewa¿ zg³asza³a w³asny pro-
jekt, w³asn¹ wizjê w Sejmie, to nie mo¿e w g³oso-
waniu nad ca³oœci¹ tej propozycji poprzeæ. I dlate-
go taki by³ wynik g³osowania.

(Senator Jan Dobrzyñski: Rozumiem, dziêkujê
bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê.)
Witam pana ministra Macieja Szpunara z Mini-

sterstwa Spraw Zagranicznych.
Panie Ministrze, pan senator przedstawi³ bar-

dzo szczegó³owo projekt tej ustawy, ale chcia³bym
prosiæ…

(G³os z sali: Szczegó³owo i wyczerpuj¹co.)
Tak, szczegó³owo i wyczerpuj¹co, co potwier-

dzaj¹ panowie senatorowie.
Zapraszam pana ministra na mównicê. Proszê

o przedstawienie stanowiska rz¹du i odpowiedŸ
na ewentualne pytania.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:

Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wstêpie przeproszê za swoje spóŸnienie, ale

dopiero przed chwil¹ skoñczy³o siê posiedzenie
Komitetu Sta³ego Rady Ministrów. Równoczeœnie
ma miejsce wizyta pana komisarza Montiego, któ-
r¹ przyjmuje pan minister Dowgielewicz. Dlatego
nie byliœmy w stanie wczeœniej siê tu pojawiæ.

Co do stanowiska rz¹du w odniesieniu do se-
nackiego projektu ustawy o wspó³pracy Rady Mi-
nistrów z Sejmem i z Senatem w sprawach
zwi¹zanych z cz³onkostwem Polski w Unii Euro-
pejskiej, to rz¹d jest w sytuacji doœæ specyficznej.
Tych projektów jest wiele. W Sejmie aktualnie de-
batuje siê nad czterema projektami. Jest tam na-
wet powo³ana podkomisja przez Komisjê do
Spraw Unii Europejskiej. Jest te¿ projekt senacki.
Ale nie ma naszego jednoznacznego stanowiska.
Dlatego ja pozwolê sobie zwróciæ uwagê tylko na
pewne ogólne zagadnienia dotycz¹ce tego projek-
tu, nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y poszczególnych
rozwi¹zañ.

Rz¹d zdecydowa³, ¿e nie bêdzie przedstawia³
w³asnej inicjatywy ustawodawczej, wychodz¹c
z za³o¿enia, ¿e skoro traktat z Lizbony upodmiota-
wia parlamenty Unii Europejskiej, to do tych par-
lamentów powinna nale¿eæ inicjatywa przedsta-
wienia w tym zakresie projektu nowej ustawy
b¹dŸ nowelizacji ustawy obecnie obowi¹zuj¹cej.
Oczywiœcie z wielkim uznaniem rz¹d przyjmuje
fakt, ¿e Senat jako pierwszy przedstawi³ w tym za-
kresie projekt nowej ustawy. To bez w¹tpienia jest
du¿ym osi¹gniêciem i na pewno umieszcza Polskê
w czo³ówce pañstw Unii Europejskiej, które przy-
gotowuj¹ now¹ ustawê dotycz¹c¹ wspó³pracy
w³adzy ustawodawczej z w³adz¹ wykonawcz¹
w zakresie cz³onkostwa w Unii Europejskiej
w kontekœcie traktatu z Lizbony.

Ale naszym zdaniem wiele zapisów tej ustawy
nie oddaje do koñca ducha traktatu z Lizbony,
traktatu, który upodmiotawia parlamenty i czyni
parlamenty samodzielnymi graczami na scenie
europejskiej, czasami nawet bez udzia³u rz¹du,
bez udzia³u Rady Ministrów. I wydaje siê, ¿e na³o-
¿enie na rz¹d obowi¹zku przedk³adania Sejmowi
i Senatowi oceny zgodnoœci aktu prawodawcze-
go… ustawodawczego, bo w tej chwili jest ju¿ no-
wa terminologia w tym zakresie, z zasad¹ pomoc-
niczoœci nie jest do koñca zgodne z duchem trak-
tatu z Lizbony, dlatego ¿e, jak nam siê wydaje, to
powinno byæ samodzielne uprawnienie parla-
mentu. To nie mo¿e byæ tak, ¿e zwiêkszenie kom-
petencji parlamentu oznacza zwiêkszenie obo-
wi¹zków na³o¿onych na Radê Ministrów.

S¹ te¿ kwestie czysto praktyczne. Otó¿ w¹tpli-
woœci co do zgodnoœci z zasad¹ pomocniczoœci s¹
zwi¹zane z bardzo wyj¹tkowymi aktami prawny-
mi, szczególnymi. I trudno wymagaæ, aby Rada
Ministrów przedstawia³a szczegó³ow¹ ocenê zgod-
noœci z t¹ zasad¹ w przypadku ka¿dego aktu pra-
wnego, skoro 99% tych aktów w ogóle takich w¹t-
pliwoœci nie wzbudza.

Kolejna kwestia to kwestia reprezentowania
parlamentu przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci.
Traktat z Lizbony przewiduje mo¿liwoœæ wnosze-
nia przez parlamenty pañstw cz³onkowskich do
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej
skargi na niewa¿noœæ aktu prawa wspólnotowe-
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go w zwi¹zku z zarzutem naruszenia przez ten
akt zasady pomocniczoœci. Naszym zdaniem
w tym zakresie powinna jednak byæ przewidzia-
na o wiele wiêksza rola parlamentu, nie mo¿e to
polegaæ tylko na przekazywaniu informacji o ko-
niecznoœci z³o¿enia takiej skargi przez rz¹d. Tu-
taj sytuacja jest o tyle szczególna, ¿e naszym zda-
niem powinien byæ mechanizm zapewniaj¹cy
wspó³pracê. Bo je¿eli dany akt prawny ma byæ
kwestionowany i przez parlament, i przez rz¹d, to
lepiej, aby skarga by³a wniesiona przez rz¹d, dla-
tego ¿e rz¹d mo¿e podnieœæ wszelkie zarzuty do-
tycz¹ce wa¿noœci aktu prawnego, a parlament
mo¿e podnieœæ tylko zarzut dotycz¹cy narusze-
nia zasady pomocniczoœci.

Wydaje nam siê, ¿e w projekcie ustawy powinny
te¿ byæ przewidziane szczególne mechanizmy na
czas sprawowania przez Polskê przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej. Polska bêdzie przewo-
dniczy³a wielu formacjom na forum Rady Unii Eu-
ropejskiej. Bêdzie wiêc zachodzi³a potrzeba przed-
stawiania stanowiska, przedstawiania stanowiska
kompromisowego w trakcie posiedzenia i trudno
wymagaæ, aby rz¹d takie stanowisko przedstawia³,
na przyk³ad powo³uj¹c siê na zastrze¿enia parla-
mentarne, bo to przewodnicz¹cemu nie wypada.
Przewodnicz¹cy przedstawia propozycjê kompro-
misow¹, ewentualnie potem mo¿e o tym informo-
waæ Sejm i Senat. Ale to s¹ szczególne uwarunko-
wania dotycz¹ce sprawowania przewodnictwa.

I ostatnia taka nasza w¹tpliwoœæ dotycz¹ca
projektu tej¿e ustawy jest zwi¹zana z przedsta-
wianiem stanowiska rz¹du w odniesieniu do in-
nych aktów prawnych ani¿eli akty ustawodaw-
cze. Traktat z Lizbony wprowadza doœæ klarowny
podzia³ aktów prawa Unii Europejskiej na akty
ustawodawcze, akty wykonawcze, akty regulacyj-
ne i tak zwane akty bezprzymiotnikowe, które nie
bêd¹ nosi³y ¿adnej z tych nazw. Wydaje siê, ¿e
duch traktatu z Lizbony – w szczególnoœci chodzi
tu o protokó³ dotycz¹cy parlamentów narodo-
wych i przewidziany tam obowi¹zek przekazywa-
nia projektów aktów prawnych – jest taki, ¿e doty-
czy to tylko aktów ustawodawczych. Wydaje siê,
¿e kontrola parlamentu nad dzia³aniami rz¹du
w zakresie aktów wykonawczych nie powinna iœæ
a¿ tak daleko. Tak jest w prawie wewnêtrznym, bo
akty wykonawcze przyjmowane przez Radê Mini-
strów nie s¹ w ¿aden sposób konsultowane z par-
lamentem. Tak ¿e zdaniem rz¹du najw³aœciwsze,
jak siê wydaje, by³oby ograniczenie tego obowi¹z-
ku do projektów aktów ustawodawczych z za-
strze¿eniem, ¿e inne akty, szczególnie gdy chodzi
o te tak zwane akty bezprzymiotnikowe, akty, któ-
re mog¹ mieæ zasadnicze znaczenie dla funkcjo-
nowania Unii Europejskiej, tak¿e mog¹ w to
wchodziæ, ale to powinno wynikaæ wprost z usta-
wy. To obecne brzmienie, które de facto ka¿e

przedstawiaæ rz¹dowi stanowisko w odniesieniu
do ka¿dego aktu, nawet aktów wykonawczych
przyjmowanych przez instytucje Unii Europej-
skiej, idzie zbyt daleko.

Podsumowuj¹c swoje wyst¹pienie, powiem, ¿e
nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulowaæ Wy-
sokiej Izbie, ¿e tak szybko zosta³ przedstawiony pro-
jekt, który rzeczywiœcie jest bardzo wartoœciowy.
Wiele jego elementów odpowiada tej nowej jakoœci,
jak¹wprowadza traktat zLizbony.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pytania do pana ministra Szpunara.
(G³osy z sali: Nie ma.)

Senator Marek Zió³kowski:
To ja mam jedno krótkie pytanie: kiedy pan siê

spodziewa stanowiska od Sejmu RP?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:
Rz¹d takich wiadomoœci nie ma, Panie Mar-

sza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale kiedy

pan go siê spodziewa, Panie Ministrze?)
Myœlê, ¿e w ci¹gu dwóch tygodni powinny zo-

staæ zakoñczone prace podkomisji, potem bêdzie
to przyjête przez Komisjê do Spraw Unii Europej-
skiej, tak wiêc jest to, jak s¹dzê, kwestia trzech ty-
godni. Ale to tylko moje przypuszczenia, Panie
Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
Panie i Panowie Senatorowie, nikt nie zapisa³

siê do dyskusji, w zwi¹zku z czym…
(Senator Edmund Wittbrodt: Mo¿na?)
Ale¿ proszê bardzo. Teraz zapisa³ siê senator

przewodnicz¹cy Edmund Wittbrodt. Proszê bar-
dzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Marsza³ku, ja króciutko, bo chcê tylko je-

szcze raz wróciæ do tych… Panie Ministrze, ja mó-
wi³em o tych uwagach pana ministra zg³aszanych
na posiedzeniu komisji, ale uznaliœmy… Pan mi-
nister twierdzi, ¿e jeœli chodzi o zasadê subsydiar-
noœci, to nasze zapisy nie oddaj¹ ducha traktatu
z Lizbony, bo parlamenty powinny byæ bardziej
samodzielne itd. My – tak myœlê – stanêliœmy na
stanowisku, ¿e nie chcemy, ¿eby pañstwo by³o
rozcz³onkowane, ¿eby oddzielnie by³ Sejm, od-
dzielnie Senat, oddzielnie rz¹d. I tylko i wy³¹cznie
dlatego uznaliœmy, ¿e nie jest to, Panie Ministrze,
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decyzja tego typu, ¿e stanowisko rz¹du jest obli-
guj¹ce, tylko ¿e jest pomocnicze. Myœlê, ¿e to nie
bêdzie tak, ¿e do ka¿dego aktu bêdzie konieczne
stanowisko, tylko bêdzie tak, ¿e bêdzie ono po-
trzebne wtedy, gdy bêdziemy mieli w¹tpliwoœci
i bêdziemy chcieli pog³êbiæ temat. Czyli tylko w ta-
kich przypadkach by to mia³o miejsce.

Je¿eli chodzi o tê reprezentacjê przed Trybuna-
³em Sprawiedliwoœci, to proszê pañstwa, w trakta-
cie w art. 8 mowa jest o tym, ¿e Trybuna³ Sprawied-
liwoœci Unii Europejskiej jest w³aœciwy do orzeka-
nia w zakresie skarg w sprawie naruszenia przez
akt prawodawczy zasady pomocniczoœci wniesio-
nych przez pañstwo cz³onkowskie zgodnie z zasa-
dami okreœlonymi w art. 263 traktatu – a tam jest
mowa o tym, kto mo¿e je wnosiæ – lub przekazanych
przez nie zgodnie z jego porz¹dkiem prawnym
w imieniu jego parlamentu narodowego lub izby te-
go parlamentu. Czyli tutaj jest zapis, który mówi
o tym, ¿e gdy my, nasza izba czy w ogóle parlament,
chcemy coœ wnosiæ, to dzieje siê to poprzez rz¹d.
I dlatego tak to zapisaliœmy. Ja rozumiem, ¿e to bê-
dzie pewnie jeszcze dyskutowane w Sejmie ³¹cznie
z innymi propozycjami i ¿e z tego powstanie projekt,
który bêdzie zadowala³ obie izby. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, Senat móg³by teraz przyst¹piæ

do trzeciego czytania projektu ustawy i to by³oby
tylko g³osowanie, ale oczywiœcie przeprowadzimy
je razem z innymi g³osowaniami jutro rano.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za bytnoœæ
w Izbie w zwi¹zku z tym punktem.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Re-
gulaminu Senatu.

Projekt zosta³ wniesiony przez Komisjê Regula-
minow¹, Etyki i Spraw Senatorskich; druki
nr 782 i 782S.

A pan senator Zbigniew Szaleniec bêdzie spra-
wozdawc¹ dwóch komisji, Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw
Senatorskich.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak pan marsza³ek stwierdzi³, mam przy-

jemnoœæ przedstawienia w imieniu po³¹czonych
komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Re-
gulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich spra-
wozdania z omawiania projektu uchwa³y przygo-
towanej przez Komisjê Regulaminow¹, Etyki

i Spraw Senatorskich, uchwa³y dotycz¹cej zmian
w Regulaminie Senatu. Tê sprawê omawialiœmy
na posiedzeniu komisji 5 marca 2010 r., a efekt
tego zawarty jest w druku nr 782S.

Wysoka Izbo, zasadniczym celem przedstawio-
nego projektu uchwa³y jest dostosowanie Regula-
minu Senatu do przepisów ustawy przyjêtej przez
Sejm 9 paŸdziernika 2009 r., tworz¹cej nowy organ:
Krajow¹ Radê Prokuratury. Ustawa ta, przewidu-
j¹ca udzia³ w Krajowej Radzie Prokuratury dwóch
senatorów, wchodzi w ¿ycie 31 marca 2010 r.

Zaproponowana zmiana w art. 1 reguluje w na-
szym senackim regulaminie zasady wyboru dwóch
senatorów do sk³adu Krajowej Rady Prokuratury
oraz ich odwo³ania. Zasady te, z uwagi na podo-
bieñstwo regulacji ustawowych, s¹ analogiczne do
tych, jakie obowi¹zuj¹ przy wyborze senatorów do
Krajowej Rady S¹downictwa. W uchwale proponu-
jemy te¿ zapis ujêty w art. 1 w zmianie 3, wyd³u¿a-
j¹cy procedurê sk³adania wniosków dotycz¹cych
wyboru senatorów na stanowiska pañstwowe,
okreœlone w art. 92 regulaminu, z czternastu do
trzydziestu dni. Ze wzglêdu jednak na fakt, ¿e
ustawa powo³uj¹ca Krajow¹ Radê Prokuratury
wchodzi w ¿ycie 31 marca 2010 r., jak ju¿ wczeœ-
niej wspomnia³em, w art. 2 zawarliœmy przepisy
przejœciowe, umo¿liwiaj¹ce przyspieszenie
i usprawnienie wyboru senatorów obecnej, VII ka-
dencji do Krajowej Rady Prokuratury.

Wysoka Izbo, w imieniu po³¹czonych komisji, Ko-
misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
oraz Komisji Ustawodawczej, które przyjê³y uchwa³ê
jednog³oœnie, rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie
omawianego projektu uchwa³y bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pytania do pana senatora?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mam pytanie.)
Proszêbardzo,pansenatorGruszkamapytanie.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie zwi¹zane jest z technik¹ prawodawcz¹.

Nurtuje mnie powtórzenie zapisu o udzielaniu po-
parcia co najwy¿ej dwóm kandydatom do Krajowej
Rady Prokuratury. Znajduje siê to w art. 2 w zmia-
nie 2, przy czym wczeœniej, w art. 1 w zmianie 2,
mamy to samo. A wiêc po co jest to powtórzenie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
W art. 2 jest mowa o tym, ¿e senator mo¿e

udzieliæ poparcia co najwy¿ej dwóm kandydatom
do ka¿dego z organów, o których mowa w art. 92,
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jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji oraz trzem kandydatom do Rady Po-
lityki Pieniê¿nej, a w tym drugim artykule dotyczy
to tylko tych dwóch senatorów, którzy s¹ kierowa-
ni do Krajowej Rady Prokuratury, do Krajowej Ra-
dy S¹downictwa i jeszcze bodaj¿e do IPN. St¹d to
powtórzenie.

(Senator Tadeusz Gruszka: Je¿eli mo¿na, Panie
Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
To ja bêdê cytowa³ w takim razie. Art. 1, je¿eli

bêdziemy czytali dok³adnie, brzmi tak: Senator
mo¿e udzieliæ poparcia co najwy¿ej dwóm kandy-
datom do ka¿dego z organów, które s¹ wymienio-
ne w art. 92 ust 1. I te¿ w art. 1 dodano s³owa „Kra-
jowa Rada Prokuratury”. To samo mamy póŸniej
w art. 2, o to chodzi.

Senator Zbigniew Szaleniec:
No musi tak byæ, musi tak byæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, pytanie zosta³o zadane, od-

powiedŸ zosta³a udzielona. Czy strony s¹ przeko-
nane, tego nie wiem, ale regulaminowi sta³o siê
zadoœæ.

W takim razie dziêkujê bardzo. Rozumiem, ¿e
nie ma wiêcej pytañ do pana senatora.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu, moglibyœmy zatem przyst¹piæ do trzeciego

czytania, czyli g³osowania, ale zostanie ono prze-
prowadzone jutro rano, razem ze wszystkimi in-
nymi g³osowaniami.

Wysoki Senacie, ja za chwilê og³oszê przerwê,
ale najpierw pan senator Gruszka bêdzie ³askaw
od³o¿yæ tê ustawê i odczytaæ komunikaty.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Tery-

torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Kultury i Œrodków Przekazu w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych
innych ustaw odbêdzie siê bezpoœrednio po og³o-
szeniu przerwy w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿a-
rowej, ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezy-
denta RP, ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy
o Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci
i Mieszkañ w 2011 r. odbêdzie siê piêtnaœcie mi-
nut po og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

I jeszcze jeden komunikat. Posiedzenie Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych odbêdzie siê
w dniu jutrzejszym, to jest 12 marca, o godzinie 8.15
w sali nr 182. Temat: rozpatrzenie ustawy o zmianie
ustawy o kontroli skarbowej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, og³aszam przerwê do jutra do

godziny 9.00 rano.
Dziêkujê pañstwu bardzo, do widzenia.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 17 minut 05)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz i wicemarsza³ek Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego siódmego porz¹dku obrad: trze-
cie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Ordynacja podatkowa.

Drugie czytanie tego projektu odby³o siê na
czterdziestym dziewi¹tym posiedzeniu Senatu
w dniu 17 lutego 2010 r. Senat po przeprowadze-
niu dyskusji skierowa³ projekt ustawy do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych w celu ustosunkowania siê do zg³o-
szonego w toku dyskusji wniosku i przygotowania
dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znaj-
duje siê ono w druku nr 733X.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Piotra
Gruszczyñskiego, o przedstawienie dodatkowego
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czo-

nych komisji stanowisko w sprawie poprawki,
która zosta³a wniesiona w trakcie drugiego czyta-
nia. Ta poprawka jednoznacznie przes¹dza
o przyznaniu statusu strony w postêpowaniu po-
datkowym w sprawie stwierdzenia nadp³aty by-
³ym wspólnikom spó³ki cywilnej. Po³¹czone komi-
sje jednoznacznie popar³y wspomnian¹ popraw-
kê. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pan senator chce jeszcze zabraæ g³os jako

wnioskodawca?

(Senator Piotr Gruszczyñski: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
cy, a zarazem wnioskodawcy, w zwi¹zku z przed-
stawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chcia³by zg³osiæ
takie zapytania? Nie widzê chêtnych.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa.

Po przeprowadzeniu g³osowania nad zg³oszon¹
poprawk¹, przyst¹pimy do g³osowania nad przy-
jêciem ca³ego projektu ustawy, ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtej poprawki.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wion¹ poprawk¹. Jednoznacznie przes¹dza ona
o przyznaniu statusu strony w postêpowaniu po-
datkowym w sprawie stwierdzenia nadp³aty by-
³ym wspólnikom spó³ki cywilnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 1)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

ca³ego projektu ustawy, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtej poprawki, oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy. Komisja proponuje, aby Senat upo-
wa¿ni³ senatora Marka Trzciñskiego do reprezen-
towania Senatu w toku prac nad projektem tej
ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja podatkowa i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.



Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³
senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

(Poruszenie na sali)
(G³os z sali: Coœ siê dzieje.)
S¹ jakieœ problemy?
(G³os z sali: Tak.)
(G³os z sali: Coœ tu nam nie dzia³a. Mo¿e wy-

st¹pi³by teraz sprawozdawca do nastêpnego pun-
ktu, a jak nie zd¹¿ymy naprawiæ, to poprosimy
o krótk¹ przerwê.)

Dobrze.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków pub-
licznych.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono
w druku nr 809Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Norberta
Krajczego, oprzedstawienie sprawozdaniakomisji.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W imieniu dwóch komisji, które pochyli³y siê

nad ustaw¹ i nad poprawkami, chcia³bym prosiæ
o przyjêcie tej ustawy, a tak¿e poprawek zawar-
tych w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹:
pierwszej, pi¹tej, szóstej, siódmej i dziesi¹tej.

Je¿eli mogê powiedzieæ jeszcze jedno zdanie…
Uwa¿am, ¿e tej dwugodzinnej dyskusji mo¿e by
nie by³o, gdyby Wysoki Sejm, zmniejszaj¹c s³u-
sznie liczbê wizyt z trzech do jednej, pochyli³ siê
nad zapisem: od dziesi¹tego tygodnia, który nijak
ma siê do tego wszystkiego. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ zabraæ je-

szcze g³os? Panowie senatorowie Augustyn, Ci-
choñ, Dajczak, Piotrowicz, Skorupa, Gruszka,
Kaleta, Krajczy? Nie.

Krótka przerwa techniczna przed g³osowaniem.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 07
do godziny 9 minut 11)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê zajmowaæ miejsca.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad.

I przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-
wy, a nastêpnie, w wypadku odrzucenia tego
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Zdrowia o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,

82 – przeciw. (G³osowanie nr 3)
Wniosek zosta³ odrzucony.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami: pierwsz¹, szóst¹, siódm¹
g³osujemy ³¹cznie. Ujednolicaj¹ one terminologiê
ustawy nowelizuj¹cej i nowelizowanej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 67 g³osowa³o za,

19 – przeciw. (G³osowanie nr 4)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami: drug¹, ósm¹ i dziewi¹t¹ g³o-

sujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do wyeliminowa-
nia z ustawy powi¹zania prawa do dodatku z tytu-
³u urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi
z obowi¹zkiem pozostawania przez kobietê
w ci¹¿y pod opiek¹ medyczn¹ – ma to stanowiæ za-
sadê zarówno w okresie od wejœcia w ¿ycie noweli-
zacji, jak i w stosunku do osób, które nie zrealizo-
wa³y prawa do œwiadczenia od 1 listopada 2009 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 27 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 5)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawki trzecia i jedenasta zmierzaj¹ do tego,

aby w ustawie okreœlano jedynie obowi¹zek pozo-
stawania kobiety pod opiek¹ lekarsk¹ w okresie
ci¹¿y, nie okreœlaj¹c jednak, od którego jej tygo-
dnia. Zasada ta ma byæ stosowana zarówno
w przepisach przejœciowych, jak i obowi¹zuj¹cych
po 31 grudnia 2011 r.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

48 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 6)
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Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby obo-

wi¹zek objêcia opiek¹ lekarsk¹ kobiety w ci¹¿y,
od realizacji którego ustawa przyznaje prawo do
œwiadczeñ, istnia³ od szesnastego tygodnia ci¹¿y,
nie zaœ od dziesi¹tego tygodnia, jak w obecnym
stanie prawnym stanowi ustawa.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 7)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby obowi¹zek

objêcia opiek¹ lekarsk¹ kobiety w ci¹¿y, od reali-
zacji którego ustawa przyznaje prawo do œwiad-
czeñ, istnia³ od czternastego tygodnia ci¹¿y, nie
zaœ od dziesi¹tego tygodnia, jak stanowi w obec-
nym stanie prawnym ustawa.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 8)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta zmierza do tego, aby jedno-

znacznie i prawid³owo, z punktu widzenia zasad
techniki prawodawczej, zosta³a wyra¿ona inten-
cja prawodawcy w zakresie okreœlenia, które z wa-
runków zawartych w ustawie bêd¹ stosowane
w przypadku osób, które nie mog³y skorzystaæ ze
œwiadczeñ od dnia 1 listopada 2009 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

28 – przeciw, 5 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 9)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 10)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy

o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze œrodków publicznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamia-
niu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Euro-
pejskiej przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek, to druk nr 772.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na
finansowanie wspólnej polityki rolnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryj-
nej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Jest ono w druku nr 797Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Lucjana
Cichosza, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 10 marca, po rozpatrzeniu wniosków
zg³oszonych w toku debaty w dniu 10 marca
2010 r. nad ustaw¹ o zmianie ustawy o Inspekcji
Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, przedstawia Wysokiemu Senatowi nastê-
puj¹ce stanowisko: Wysoki Senat raczy przyj¹æ
wniosek oznaczony w druku rzymsk¹ jedynk¹.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pan senator chcia³by zabraæ g³os jako

wnioskodawca?

Senator Lucjan Cichosz:
Oczywiœcie.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, moje po-

prawki prowadz¹ do usprawnienia ustawy, nad
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któr¹ Senat w tym momencie g³osuje. Je¿eli mogê
prosiæ, to proszê o poparcie tych poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzone

g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez
poprawek,anastêpnie,wwypadkuodrzucenia tego
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez
komisjê, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

37 – przeciw. (G³osowanie nr 12)
Wniosek zosta³ odrzucony.
(G³os z sali: Przyjêty.)
Przepraszam…
(G³osy z sali: Przyjêty.)
…oczywiœcie wniosek zosta³ przyjêty.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o S³u¿bie Wiêziennej.W prze-
rwie w obradach odby³o siê posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Jest ono w druku nr 797Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Stanis³a-
wa Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r. roz-
patrzy³a wnioski zg³oszone w toku debaty do usta-
wy o S³u¿bie Wiêziennej. Komisja proponuje przy-
jêcie poprawek: drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej,
siódmej, ósmej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, jedenastej,
dwunastej, trzynastej, czternastej, piêtnastej,
szesnastej, siedemnastej, dwudziestej trzeciej,
dwudziestej czwartej, dwudziestej pi¹tej, dwudzie-
stej szóstej, dwudziestej siódmej, dwudziestej
dziewi¹tej, trzydziestej, trzydziestej pierwszej,
trzydziestej trzeciej, trzydziestej czwartej, trzydzie-
stej pi¹tej, trzydziestej szóstej, trzydziestej siód-

mej, trzydziestej ósmej, trzydziestej dziewi¹tej,
czterdziestej, czterdziestej drugiej, czterdziestej
pi¹tej, czterdziestej szóstej i czterdziestej ósmej.

Jednoczeœnie wnoszê, by nad poprawkami
drug¹, ósm¹, jedenast¹, dwunast¹, czternast¹,
piêtnast¹, szesnast¹, siedemnast¹, dwudziest¹
siódm¹, trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹ czwart¹,
trzydziest¹ szóst¹, trzydziest¹ ósm¹, trzydziest¹
dziewi¹t¹, czterdziest¹, czterdziest¹ drug¹, czter-
dziest¹ pi¹t¹ i czterdziest¹ ósm¹, czyli poprawka-
mi legislacyjnymi, g³osowano ³¹cznie. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszê…
(G³os z sali: Nie by³o tego wczeœniej, nie zosta-

liœmy uprzedzeni…)
Nie zostaliœmy uprzedzeni, w zwi¹zku z tym…
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Proszê, tutaj s¹

te poprawki.)
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Senatorowie Paszkowski, Gruszka, Knosala? Nie.

Przystêpujemy zatem do g³osowania. W pier-
wszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone g³oso-
wania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stêpnie nad przyjêciem uchwa³y w sprawie ca³ej
ustawy, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Poprawka pierwsza. Celem tej poprawki jest
wskazanie, ¿e cecha apolitycznoœci dotyczy fun-
kcjonariuszy i pracowników S³u¿by Wiêziennej,
a nie ca³ej S³u¿by Wiêziennej jako formacji.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o prze-

ciw,1wstrzyma³ siêodg³osu. (G³osowanienr13)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami: drug¹, ósm¹, jedenast¹,

dwunast¹, czternast¹, piêtnast¹, szesnast¹, sie-
demnast¹, dwudziest¹ siódm¹, trzydziest¹ trze-
ci¹, trzydziest¹ czwart¹, trzydziest¹ szóst¹, trzy-
dziest¹ ósm¹, trzydziest¹ dziewi¹t¹, czterdziest¹,
czterdziest¹ drug¹, czterdziest¹ pi¹t¹, czterdzie-
st¹ ósm¹ g³osujemy ³¹cznie.

Czy ktoœ zg³asza sprzeciw? Nie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 14)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia dodaje do katalogu podsta-

wowych zadañ S³u¿by Wiêziennej prowadzenie
oddzia³ywañ resocjalizacyjnych.
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Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 15)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta poszerza katalog podstawo-

wych zadañ S³u¿by Wiêziennej o obowi¹zek hu-
manitarnego traktowania osób pozbawionych
wolnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 16)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma na celu zagwarantowanie

obecnoœci przynajmniej jednego przedstawiciela
zwi¹zków zawodowych w sk³adzie Rady Polityki
Penitencjarnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

47 – przeciw. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami szóst¹, siódm¹ i dwudziest¹

szóst¹ g³osujemy ³¹cznie. Dostosowuj¹ one prze-
pisy ustawy do rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie
o finansach publicznych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 18)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dziewi¹ta uzupe³nia katalog œrod-

ków przymusu, do których stosowania uprawnie-
ni s¹ funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej,
o urz¹dzenie powoduj¹ce blokadê stawu kolano-
wego, wymienione w dalszych przepisach ustawy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta precyzuje w przepisie za-

wieraj¹cym katalog œrodków przymusu, czym s¹
œrodki techniczne zapobiegaj¹ce nawo³ywaniu do
buntu lub niepos³uszeñstwa.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dwunast¹ i trzydziest¹ szóst¹

g³osujemy ³¹cznie. Uzupe³niaj¹ one pojêcie
„ochrony prawnej”…

(G³os z sali: Ju¿ by³y.)
A, ju¿ by³y, przepraszam.
Nad poprawkami trzynast¹ i trzydziest¹ siód-

m¹ g³osujemy ³¹cznie. Ujednolicaj¹ one i precyzu-
j¹ przepisy odnosz¹ce siê do przypadków, w któ-
rych pracownikowi lub funkcjonariuszowi S³u¿by
Wiêziennej przys³uguje zwrot kosztów obrony.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 21)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami osiemnast¹ i dwudziest¹

drug¹ g³osujemy ³¹cznie. Stanowi¹ one, ¿e na sta-
nowiska s³u¿bowe chor¹¿ych bêd¹ mogli byæ mia-
nowani funkcjonariusze posiadaj¹cy co najmniej
œrednie wykszta³cenie.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 22)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad poprawkami dziewiêtnast¹ i dwudziest¹

g³osujemy ³¹cznie. Stanowi¹ one, ¿e przyjêty do
s³u¿by funkcjonariusz, który spe³nia wymogi
w zakresie wykszta³cenia, przed uzyskaniem
kwalifikacji i odpowiedniego sta¿u nie bêdzie mia-
nowany na pierwsze stanowisko oficerskie, lecz
bêdzie mianowany na podoficerskie, a mianowa-
nie funkcjonariusza nowo przyjêtego do s³u¿by na
pierwsze stanowisko oficerskie lub chor¹¿ego bê-
dzie mo¿liwe jedynie w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 1 g³osowa³ za,

85 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 23)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwudziesta pierwsza rozdziela prze-

pisy dotycz¹ce powo³ania na pierwsze stanowisko
s³u¿bowe uzyskaniem kwalifikacji oraz sta¿u. Po-
wo³anie osób, spe³niaj¹cych wymogi w zakresie
wykszta³cenia, na stanowiska oficerskie lub cho-
r¹¿ych bêdzie mia³o charakter fakultatywny.

50. posiedzenie Senatu w dniu 12 marca 2010 r.
G³osowania 169

(marsza³ek B. Borusewicz)



Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

48 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu wy-

równanie do dwóch lat okresu s³u¿by w korpusie
podoficerów, po którym mo¿e nast¹piæ nadanie
kolejnego wy¿szego stopnia S³u¿by Wiêziennej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta przewiduje

przyznanie odpowiednio podwy¿szonego dodat-
ku za wys³ugê lat dla funkcjonariuszy z dwu-
dziestopiêcioletnim i trzydziestoletnim sta¿em
s³u¿by.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta pi¹ta ma na celu zacho-

wanie dotychczasowego statusu materialnego
funkcjonariuszom odwo³anym ze stanowisk za-
jmowanych na podstawie powo³ania.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma stanowi, ¿e fun-

kcjonariusz, który zosta³ przeniesiony na ni¿sze
stanowisko s³u¿bowe, z przyczyn przez niego nie-
zawinionych, bêdzie pobiera³ wynagrodzenie
przewidziane dla poprzednio zajmowanego stano-
wiska nie do chwili uzyskania takiego uposa¿enia
na nowym, ni¿szym stanowisku, lecz do chwili
mianowania go na co najmniej równorzêdne sta-
nowisko s³u¿bowe.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 28)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami dwudziest¹ dziewi¹t¹ i trzy-

dziest¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one na celu usu-
niêcie przepisu, który pozwala przenieœæ fun-
kcjonariusza na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe
w przypadku stwierdzenia w opinii s³u¿bowej
nieprzydatnoœci na zajmowanym stanowisku.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 29)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzydziesta pierwsza poszerza listê

przyczyn przeniesienia funkcjonariusza na ni¿sze
stanowisko s³u¿bowe o przypadek utraty kwalifi-
kacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.
Nad poprawk¹ trzydziest¹ pierwsz¹ nale¿y g³oso-
waæ ³¹cznie z nastêpuj¹c¹ poprawk¹ jako jej kon-
sekwencj¹: w art. 72 w ust. 3 przed wyrazami…

(G³os z sali: Ust. 2.)
…„w art. 72 w ust. 2 przed wyrazami «3, a tak¿e»

dodaje siê wyrazy «2a i»”.
(G³os z sali: Dziwna konstrukcja.)
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 30)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta druga zmierza do zobli-

gowania prze³o¿onych do umo¿liwienia funkcjo-
nariuszom niezw³ocznego odbioru nadgodzin
w ramach jednego, czteromiesiêcznego okresu
rozliczeniowego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 siê wstrzyma³ od g³osu. (G³osowa-
nie nr 31)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka trzydziesta pi¹ta nak³ada na prze³o¿o-

nych obowi¹zek przeciwdzia³ania zjawisku mob-
bingu i nakazuje w przypadkach jego zaistnienia
odpowiedniestosowanieprzepisówkodeksupracy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 32)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czterdziesta pierwsza przyznaje

funkcjonariuszom prawo do wniesienia odwo³a-
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nia od rozkazu personalnego. Wniesienie odwo-
³ania nie bêdzie wstrzymywa³o wykonania wyda-
nego rozkazu.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta trzecia usuwa przepisy

pozwalaj¹ce na mianowanie funkcjonariusza na
ni¿sze stanowisko w przypadku miêdzy innymi
uchylenia orzeczenia komisji lekarskiej o ca³ko-
witej niezdolnoœci do s³u¿by oraz uchylenia wyro-
ku skazuj¹cego.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

49 – przeciw. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta czwarta wyd³u¿a do

dwunastu miesiêcy okres, za jaki przys³uguje
œwiadczenie pieniê¿ne za pozostawanie poza s³u¿-
b¹ funkcjonariuszowi, z którym ponownie na-
wi¹zano stosunek s³u¿bowy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 35)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka czterdziesta szósta dodaje do katalo-

gu przewinieñ dyscyplinarnych takie zachowanie
funkcjonariusza, które polega na niehumanitar-
nym traktowaniu osób pozbawionych wolnoœci,
uw³aczaj¹cym ich godnoœci.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 36)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki czterdziesta siódma i czterdziesta

dziewi¹ta poszerzaj¹ katalog kar wymierzanych
w postêpowaniu dyscyplinarnym o karê naj³ago-
dniejsz¹, któr¹ bêdzie upomnienie, oraz stano-
wi¹, ¿e zatarcie tej kary nast¹pi po up³ywie trzech
miesiêcy.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 37)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 38)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o S³u¿bie
Wiêziennej.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw
Senatorskich przedstawi³y jednobrzmi¹ce pro-
jekty uchwa³, w których wnosz¹ o wprowadzenie
poprawek do ustawy – druki nr 779A i 779B.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza przes¹dza jednoznacznie,

i¿ fakt podpisania wstêpnego wniosku o poci¹g-
niêcie do odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em
Stanu nie mo¿e stanowiæ podstawy do wy³¹czenia
cz³onka Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyj-
nej z czynnoœci przes³uchania osoby objêtej
wnioskiem lub œwiadka.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowania

w¹tpliwoœci interpretacyjnych co do uprawnieñ
osoby objêtej wnioskiem w zakresie sk³adania wy-
jaœnieñ przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Kon-
stytucyjnej.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma na celu ujednolicenie ter-

minologii w przepisie.
Przycisk obecnoœci.
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Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta koryguje b³êdne odes³anie.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta dokonuje zmiany redakcyjnej

w celu oddania istoty uchwalonej normy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Trybunale Stanu w ca³oœci, ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 44)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Trybunale Stanu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Powracamy do punktu szóstego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wy-
mianie danych gospodarczych.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci przeg³osujemy popraw-
ki, a potem ca³oœæ.

Proszê pañstwa, nad poprawkami pierwsz¹
i drug¹ g³osujemy ³¹cznie. To jest doprecyzowa-
nie, ¿e wymiana danych odnosz¹cych siê do wia-
rygodnoœci p³atniczych dotyczy instytucji, które
dysponuj¹ takimi danymi.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 45)
Przyjête.
Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie,

¿e biuro informacji gospodarczej mo¿e byæ prowa-
dzone, a nie tylko utworzone, wy³¹cznie w formie
spó³ki akcyjnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 za. (G³osowanie

nr 46)
Przyjêta.
Poprawka czwarta powoduje, ¿e w sk³ad orga-

nów biura informacji gospodarczej nie bêd¹ mog-
³y wchodziæ osoby skazane prawomocnym wyro-
kiem s¹du za umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 47)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta usuwa w¹tpliwoœæ dotycz¹c¹

krêgu podmiotów, dla których biuro informacji
gospodarczej mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ szkole-
niow¹ lub edukacyjn¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 48)
Przyjêta.
Pierwszy wniosek mniejszoœci powoduje, ¿e bê-

dzie mo¿na przekazywaæ informacjê o zobowi¹za-
niach d³u¿nika, które s¹ wymagalne od co naj-
mniej 30, a nie 60 dni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za, 43

– przeciw, 3 wstrzyma³y siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 49)

Wniosek pierwszy zosta³ odrzucony.
Poprawka szósta ma na celu doprecyzowanie,

¿e wierzyciel przekazuje informacje o okreœlonych
zobowi¹zaniach, które zosta³y spe³nione w termi-
nie albo z okreœlonym opóŸnieniem.

Obecnoœæ.
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Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za, 1 –

przeciw. (G³osowanie nr 50)
Przyjêta.
Drugi wniosek mniejszoœci powoduje, ¿e w ra-

mach tak zwanych informacji pozytywnych wie-
rzyciel bêdzie przekazywa³ informacje o zobo-
wi¹zaniach, które zosta³y spe³nione z opóŸnie-
niem wynosz¹cym mniej ni¿ 30, a nie 60 dni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 27 g³osowa³o za, 60

– przeciw. (G³osowanie nr 51)
Wniosek mniejszoœci – odrzucony.
Poprawka siódma zmienia redakcjê przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 52)
Przyjêta.
Poprawka ósma – doprecyzowanie przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 53)
Przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta precyzuje, ¿e w ramach

informacji archiwalnych dotycz¹cych siedziby
lub miejsca wykonywania dzia³alnoœci mo¿na
przechowywaæ wy³¹cznie oznaczenie kodu
pocztowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 54)
Przyjêta.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i czternast¹ g³osu-

jemy ³¹cznie. Te dwie poprawki jednoznacznie
precyzuj¹ odes³anie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 55)
Poprawki zosta³y przyjête.
Proszê pañstwa, tu jest bardzo du¿o poprawek

terminologicznych, ale poniewa¿ ja w tej chwili
nie mogê ustaliæ…

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ja
w sprawie formalnej. Chcia³bym jedn¹ rzecz
zg³osiæ.)

Tak, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Do tej pory wszystkie wnioski mniejszoœci by-
³y numerowane kolejno jako poprawki. Teraz
pojawi³ siê precedens, ja po raz pierwszy od piê-
ciu lat spotka³em siê z tym, ¿e wnioski mniejszo-
œci nie zosta³y ponumerowane jako kolejne po-
prawki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak jest w scenariuszu, Panie Senatorze. Ja siê
trzyma³em scenariusza, ale mogê to sprawdziæ.
W tej chwili nie udzielê panu odpowiedzi, dlaczego
to nast¹pi³o.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja nie zg³aszam
wniosku o powtórzenie tych g³osowañ, bo chyba
to wszystko siê dobrze odby³o, ale by³by to powód,
¿eby tak zrobiæ.)

No tak. Wydaje mi siê, Panie Senatorze, ¿e
wszystkie wnioski legislacyjne s¹ zawsze prze-
g³osowywane zgodnie z kolejnoœci¹ przepisów
ustawy.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak.)
S¹ poprawki, które s¹ poparte przez wiêk-

szoœæ…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mówiê o numera-

cji, o tym, ¿e one by³y inaczej ponumerowane.)
Tak, tak.
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: W druku A znajduj¹ siê poprawki

przyjête przez wiêkszoœæ komisji oraz wnioski
mniejszoœci, a w trakcie g³osowania musimy je
ustaliæ w kolejnoœci zgodnej z przepisami ustawy.
W zwi¹zku z tym te wnioski wesz³y miêdzy po-
prawki poparte przez wiêkszoœæ komisji.)

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, nie chcia³bym wszczynaæ

w tej chwili dyskusji proceduralnej. Je¿eli pan se-
nator pozwoli, to wyjaœnienie zostanie przedsta-
wione na piœmie. Dobrze, w porz¹dku?

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak jest, oczywiœcie.)
G³osujemy w takim razie.
Przepraszam, nad poprawk¹ jedenast¹ mamy

teraz g³osowaæ, tak?
(G³os z sali: Tak.)
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Poprawka jedenasta precyzuje, ¿e upowa¿nie-
nie udzielone przez d³u¿nika bêd¹cego konsu-
mentem jest wa¿ne nie d³u¿ej ni¿ 30 dni.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 56)
Przyjêta.
Poprawka dwunasta, terminologiczna, ma na

celu zastosowanie generalnej zasady oznaczania
terminów.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 57)
Przyjêta.
Poprawka trzynasta uwzglêdnia zniesienie

urzêdu prokuratora krajowego i zast¹pienie go
przez prokuratora generalnego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 58)
Przyjêta.
Nad poprawkami piêtnast¹, szesnast¹, osiem-

nast¹ g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one charakter re-
dakcyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 59)
Przyjête.
Poprawka siedemnasta precyzuje, ¿e nadzór

nad biurem informacji gospodarczej sprawowany
jest w zakresie wykonywanej przez nie dzia³alno-
œci gospodarczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

2 nie g³osowa³o (G³osowanie nr 60)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta precyzuje, ¿e to pra-

womocna decyzja o zakazie wykonywania dzia³al-
noœci, a nie prawomocny zakaz, powoduje roz-

wi¹zanie spó³ki, w formie której jest prowadzone
biuro informacji gospodarczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 61)
Przyjêta.
Poprawki dwudziest¹ i dwudziest¹ pierwsz¹

proponujê przeg³osowaæ ³¹cznie. Maj¹ one cha-
rakter terminologiczno-legislacyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 62)
Poprawki dwudziesta i dwudziesta pierwsza

zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta druga ma na celu roz-

szerzenie krêgu osób, które mog¹ zostaæ upowa¿-
nione do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników
alimentacyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 63)
Proszê pañstwa, g³osujemy nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê pañstwa, proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 64)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o udostêpnianiu informacji gospodar-
czych i wymianie danych gospodarczych.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœci-
wego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wykony-
waniu w niektórych spó³kach kapita³owych lub
grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej
oraz paliw gazowych.

Komisja Gospodarki Narodowej odby³a posie-
dzenie. Sprawozdanie jest w druku nr 777Z.

Pan senator Jan Wyrowiñski ju¿ przedstawia
to sprawozdanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Jan Wyrowiñski:

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczy³ przy-
j¹æ poprawkê pierwsz¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Jako wnioskodawca nie chce ju¿ pan zabieraæ

g³osu? Dziêkujê.
Proszê pañstwa, mo¿emy zatem g³osowaæ nad

przedstawionymi poprawkami.
Poprawka pierwsza.
Proszê pañstwa, obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 65)
Poprawka pierwsza zosta³a przyjêta, co wyklu-

cza g³osowanie nad poprawk¹ drug¹.
W zwi¹zku z tym mo¿emy g³osowaæ nad ca³o-

œci¹ ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 66)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o szczególnych uprawnieniach mini-
stra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa oraz
ich wykonywaniu w niektórych spó³kach kapita-
³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w sektorach energii elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw gazowych.

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt, w którym wnosi³a o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ nad tym
projektem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 senator nie

g³osowa³. (G³osowanie nr 67)
W zwi¹zku z tym stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfi-
kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwi-
noujœciu.

Proszê pañstwa, punkt dziewi¹ty porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, która przedstawi³a sprawozdanie
w druku nr 789Z.

Pan senator Zbigniew Meres jest ju¿ gotowy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej na posiedzeniu w dniu
11 marca bie¿¹cego roku rozpatrzy³a wniosek
o wprowadzenie poprawki do ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej i po obra-
dach wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Tadeusz Skorupa

chce zabraæ g³os?
(Senator Tadeusz Skorupa: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Rozumiem, ¿e nie.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania.
Najpierw wniosek o przyjêcie ustawy bez po-

prawek, Wysoki Senacie.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 78 g³osowa³o za, 8 – przeciw,

1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 68)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej.

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej. Sprawozdanie jest w druku
nr 793Z, a sprawozdawc¹ jest pani senator Ja-
dwiga Rotnicka.

Proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W dniu wczorajszym odby³o siê posiedzenie ko-

misji, która po rozpatrzeniu wszystkich poprawek
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wnosi do Wysokiego Senatu o przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Jednoczeœnie informujê, ¿e zg³oszono trzy
wnioski mniejszoœci. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, teraz sprawozdawcy mniej-

szoœci komisji.
Senator Bohdan Paszkowski, proszê bardzo.
(Senator Bohdan Paszkowski: Rezygnujê.)
Pan senator rezygnuje.
Kolejny senator, S³awomir Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym zg³osiæ wniosek mniejszoœci ko-

misji samorz¹du dotycz¹cy poprawki: w art. 1
w pkcie 1 wyrazy „miêdzy godzin¹ 8.00 a 22.00”
zastêpuje siê wyrazami „miêdzy godzin¹ 7.00
a 21.00”. Jednoczeœnie w pkcie 2 u¿yty dwukrot-
nie wyraz „22.00” zastêpuje siê wyrazem „21.00”.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, senatorami wnioskodawcami

byli senatorowie: Skurkiewicz, Dajczak, Pasz-
kowski, Banaœ, Skorupa, Krajczy, Sadowski.

Czy któryœ z senatorów chce zabraæ g³os?
Je¿eli nie, przystêpujemy do g³osowania.
Pierwsze w kolejnoœci jest g³osowanie nad

wnioskiem o odrzucenie ustawy.
Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 36 g³osowa³o za, 51 – przeciw.

(G³osowanie nr 69)
Wniosek o odrzucenie zosta³ odrzucony.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad

przyjêciem ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 53 g³osowa³o za, 35 – przeciw.

(G³osowanie nr 70)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej wnosi³a o przyjêcie ustawy bez
poprawek.

Zatem g³osujemy nad tym wnioskiem komisji.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, na 88 senatorów 85 g³osowa³o

za, 2 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 senator nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 71)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw.

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si³a o wprowadzenie poprawek do ustawy, zgod-
nie z drukiem senackim nr 785A.

Najpierw g³osujemy nad przedstawionymi po-
prawkami, a nastêpnie nad ca³oœci¹ ustawy.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza zmienia
tytu³ ustawy adekwatnie do jej treœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 72)
Przyjêta.
Poprawka druga precyzuje przepis przejœciowy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 73)
Przyjêta.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad ca³oœci¹

ustawy.
Proszê nacisn¹æ przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 74)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
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wym od osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si³a o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów 53 g³osowa³o za, 35 – przeciw.

(G³osowanie nr 75)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych.

Punkt czternasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o podatku od towarów i us³ug.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si³a o przyjêcie ustawy bez poprawek, zgodnie
z drukiem nr 788A.

Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ nad tym
projektem uchwa³y.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 76)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja podatkowa.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si³a o przyjêcie ustawy bez poprawek, zgodnie
z drukiem nr 787A.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym projektem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 77)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podat-
kowa.

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Ra-
dzie Ministrów.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-

cji Pañstwowej, która przygotowa³a sprawozdanie
zawarte w druku nr 794Z.

Poproszê pana senatora Witczaka na mównicê.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka izbo!
Wnosimy o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca Tadeusz Gruszka

chce zabraæ g³os?

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wnoszê o przyjêcie mojej poprawki, która zmie-

rza w kierunku zasadniczego ograniczenia za-
trudnienia w gabinetach politycznych funkcjonu-
j¹cych przy Radzie Ministrów. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w pierwszej kolejnoœci prze-

prowadzimy g³osowanie nad wnioskiem o przyjê-
cie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 50 g³osowa³o za, 36 – przeciw.

(G³osowanie nr 78)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Radzie Ministrów.

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Odby³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Kultury i Œrodków Przekazu, które przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Jest
ono w druku nr 796Z.

Senator Janusz Sepio³ jest sprawozdawc¹.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na wspólnym posiedzeniu obu komisji zareko-

mendowano przyjêcie poprawek pierwszej, trze-
ciej, czwartej, szóstej, ósmej, dziewi¹tej, jedena-
stej i dwunastej. Ponadto z³o¿ono wnioski mniej-
szoœci.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Skurkiewicz przedstawia wnioski

mniejszoœci po³¹czonych komisji.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo, rekomendujê przyjêcie po-

prawek drugiej i dziesi¹tej, a szczególnie popraw-
ki pi¹tej. Ta poprawka raczej nie jest kontrower-
syjna. Zreszt¹ podczas wczorajszego posiedzenia
po³¹czonych komisji minister Merta nie wypowie-
dzia³ siê jednoznacznie co do tej poprawki, ¿e jest
przeciwnego zdania.

Szanowni Pañstwo, ta poprawka zmierza do
obni¿enia wartoœci pojazdu, który bêdzie wywo¿o-
ny za granicê, od tej wartoœci bêdzie zale¿a³o to,
czy bêdzie wymagane zezwolenie ministerstwa na
wywiezienie tego pojazdu. Dlatego te¿ wydaje siê,
i¿ ta poprawka zmierza w s³usznym kierunku.
Chodzi o to, aby pojazdy zabytkowe nie wyje¿d¿a-
³y poza granicê naszego kraju bezpowrotnie i bez
jakiekolwiek wiedzy, to dotyczy szczególnie jedno-
œladów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie Grzyb, Cichoñ i Andrzejewski

chcieliby zabraæ g³os jako wnioskodawcy? Nie.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-

mi.
Proszê pañstwa, nad poprawkami pierwsz¹

i dwunast¹ g³osujemy ³¹cznie. Wskazuj¹ one, ¿e
form¹ ochrony zabytków s¹ tak¿e ustalenia
ochrony w decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwe-
stycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 79)
Poprawki s¹ przyjête.
Nad poprawkami drug¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Uprawniaj¹ one radê gminy, aby zwraca-
³a siê do wojewódzkiego konserwatora zabytków
o wpisanie do rejestru zabytków zabytku nieru-
chomego ujêtego w gminnej ewidencji zabytków.
Wojewódzki konserwator nie bêdzie móg³ odmó-
wiæ dokonania wpisu do rejestru, je¿eli odmowa
spowodowa³aby niebezpieczeñstwo zniszczenia
lub uszkodzenia zabytku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 36 g³osowa³o za, 52 – przeciw.

(G³osowanie nr 80)
Poprawki s¹ odrzucone.
Nad poprawkami trzeci¹ i dziewi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Precyzyjnie okreœlaj¹ one zakres obo-
wi¹zków osoby, która odkry³a w czasie prowadze-
nia robót na polskich obszarach morskich przed-
miot, co do którego istnieje przypuszczenie, ¿e
jest on zabytkiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 81)
Poprawki s¹ przyjête.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowu-

j¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 82)
Poprawka jest przyjêta.
Poprawka pi¹ta obni¿a z 32 tysiêcy z³ do 15 ty-

siêcy z³ wartoœæ œrodków transportu starszych ni¿
piêædziesi¹t lat, powy¿ej której wywóz za granicê
na sta³e bêdzie wymaga³ pozwolenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów 39 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 83)
Poprawka jest odrzucona.
Poprawka szósta uzupe³nia brakuj¹ce odes³a-

nie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 84)
Poprawka jest przyjêta.
Poprawka siódma uchyla przepis typizuj¹cy

jako wykroczenie czyn polegaj¹cy na niepowia-
domieniu wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków o przywiezieniu do Polski zabytku wywiezio-
nego z kraju na podstawie pozwolenia na wywóz
czasowy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

50. posiedzenie Senatu w dniu 12 marca 2010 r.
178 G³osowania



Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 85)

Poprawka jest odrzucona.
Poprawka ósma doprecyzowuje przepis typizu-

j¹cy jako wykroczenie czyn polegaj¹cy na niepo-
wiadomieniu wojewódzkiego konserwatora za-
bytków o przywiezieniu do Polski zabytku wywie-
zionego z kraju na podstawie pozwolenia na wy-
wóz czasowy, w ten sposób, aby karze grzywny
podlega³a osoba, która nie powiadomi³a organu
o powrocie zabytku mimo uprzedniego wezwania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 86)
Poprawka jest przyjêta.
Poprawka jedenasta wyd³u¿a z roku do trzech

lat termin na za³o¿enie gminnych ewidencji za-
bytków.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 87)
Mo¿emy g³osowaæ nad ca³oœci¹ ustawy.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 88)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych
ustaw.

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi
o wprowadzenie poprawki do ustawy; druk
nr 776A.

Najpierw zostanie przeprowadzone g³osowanie
nad przedstawion¹ poprawk¹.

Ta poprawka zmierza do usuniêcia w¹tpliwoœci
dotycz¹cych tego, czy zmiany w statucie uczelni
niepublicznej nadanym po raz pierwszy wymaga-
j¹ zasiêgniêcia opinii zwi¹zków zawodowych.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 89)
G³osujemy zatem nad ca³oœci¹ ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 90)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o zmianie ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty oraz ustawê – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym.

Komisja Zdrowia oraz Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Zatem g³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê, Wysoki Senacie. Wyniki.
Na 88 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 91)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz usta-
wê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ nad tym
wnioskiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 senatorów 86 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 92)
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o systemie oœwiaty.
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad:

stanowiskoSenatuwsprawieustawyonarodowym
spisiepowszechnymludnoœci imieszkañw2011r.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej, która przygotowa³a po debacie sprawozda-
nie; druk nr 799Z.

Pan senator Janusz Sepio³ proszony jest
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê, Panie Senatorze.
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Senator Janusz Sepio³:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja wnosi
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator W³adys³aw Ortyl, wniosek mniej-

szoœci, tak? Proszê, Panie Senatorze…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy mo¿na…)
A, w³aœnie chcia³em zapytaæ, czy pan senator

Skurkiewicz chce zabraæ g³os.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
W sposób szczególny rekomendujê poparcie po-

prawki dziesi¹tej. Ta poprawka traktuje o tym, i¿
koszty rozpowszechniania audycji zwi¹zanych
z promocj¹ powszechnego spisu ludnoœci bêd¹ po-
krywane nie z bud¿etu telewizji publicznej czy te¿
radia publicznego, z ich w³asnych œrodków, tylko
z bud¿etu pañstwa, z czêœci przeznaczonej dla G³ó-
wnego Urzêdu Statystycznego. W obliczu informa-
cji, które dotar³y miêdzy innymi do senatorów i ko-
misji kultury, o sytuacji finansowej w telewizji
publicznej i w zwi¹zku z tym, ¿e w roku 2010 do tej
instytucji nie trafi¹ ¿adne œrodki finansowe z op³a-
ty abonamentowej, ¿e jest trudna sytuacja finan-
sowa… W tym roku jest spis rolny, który poch³ania
40 milionów z³, tyle bêdzie kosztowa³o telewizjê
publiczn¹ promowanie powszechnego spisu rolne-
go, w przysz³ym roku kolejne 40 milionów z³ bêdzie
kosztowa³o promowanie spisu ludnoœci. To s¹ zbyt
powa¿ne obci¹¿enia, aby telewizja publiczna i Pol-
skie Radio mog³y je wzi¹æ na swoje barki. Dlatego
te¿ moja poprawka zmierza do tego, aby to bud¿et
pañstwa, który decyduje o tej sprawie i podejmuje
inicjatywê w sprawie przeprowadzenia powsze-
chnego spisu ludnoœci, wzi¹³ w ca³oœci ciê¿ar fi-
nansowy na swoje barki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
G³osujemy najpierw nad wnioskiem pana se-

natora Janusza Sepio³a, poparty przez komisjê,
o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 93)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o narodowym spisie powszechnym lu-
dnoœci i mieszkañ w 2011 r.

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Austra-
li¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej
w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³y, wnosz¹c o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, dziêkujê. Wyniki.
86 obecnych senatorów, 86 by³o za. (G³osowa-

nie nr 94)
Przyjêta.
W takim razie stwierdzam, ¿e Senat podj¹³

uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Australi¹ o za-
bezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej w Warsza-
wie dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu uchwa³y o zmianie usta-
wy – Prawo o notariacie.

Wczoraj zosta³a przeprowadzona dyskusja. Te-
raz przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
uchwa³y – Prawo o notariacie. Obejmuje ono jedy-
nie g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje wprowadzi³y do projek-
tu poprawki i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednoli-
tego projektu ustawy, zawartego w druku nr 380S.
Pan senator Mariusz Witczak bêdzie nas reprezento-
wa³ w dalszych pracach nad tym projektem.

W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowania
nad przedstawionym przez komisje projektem
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym i projektem uchwa³y w sprawie wniesienia
tego projektu do Sejmu.

Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 obecnych senatorów, wszyscy byli za. (G³o-

sowanie nr 95)
Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ projekt ustawy

o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i podj¹³
uchwa³ê w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu, upowa¿niaj¹c pana senatora Mariusza Wit-
czaka do reprezentowania Wysokiej Izby w Izbie
Ni¿szej.

Proszê pañstwa, teraz punkt dwudziesty
czwarty porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy…

(G³os z sali: Jest g³os w kwestii formalnej, Panie
Marsza³ku.)
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Senator Mariusz Witczak:

Tak, w kwestii formalnej. Panie Marsza³ku, ja
bardzo siê cieszê, ¿e Wysoka Izba obdarzy³a mnie
takim zaufaniem, ale mam pytanie formalne. Na
pierwszym etapie rozpatrywania tej ustawy by³em
przedstawicielem wnioskodawców, ale potem
pan senator Zientarski by³ przedstawicielem wiê-
kszoœci komisji. Ja nie jestem cz³onkiem komisji,
która prowadzi³a tê ustawê, dlatego pytam: czy
mogê reprezentowaæ komisjê, tak z formalnego
punktu widzenia…

(Poruszenie na sali)
…czy nie powinien tego robiæ pan senator Zien-

tarski?
(G³os z sali: Pan zawsze mo¿e.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, stwierdzi³em w³aœnie, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê upowa¿niaj¹c¹ pana i w¹tpli-
woœci formalne rozstrzygn¹³.

(Senator Mariusz Witczak: Dziêkujê. Jeszcze je-
dno. Mia³em ochotê, by to by³ pan senator Zien-
tarski.)

Proszê to potraktowaæ to jako dowód zaufania
Wysokiej Izby do pana osoby w tej sprawie.

(G³os z sali: Zaufanie!)
(Senator Mariusz Witczak: Tak to traktujê.

Dziêkujê.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Unikasz pracy, Kole-

go. Do roboty, Kolego, do roboty.)
Kolejarzy te¿ upraszam o zajêcie siê robot¹.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo budowlane.

Wczoraj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji i by³a przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy – Prawo budowlane.

Jest to jedynie g³osowanie. Komisje wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek i proponuj¹
tym razem pana senatora Marka Trzciñskiego,
¿eby reprezentowa³ Wysok¹ Izbê w dalszych
pracach.

Przystêpujemy do g³osowania.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 82 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 96)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy –
Prawo budowlane i podj¹³ uchwa³ê w sprawie
wniesienia do Sejmu tego projektu, upowa¿nia-
j¹c Marka Trzciñskiego do reprezentowania na-
szej Izby.

Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o wspó³pracy Ra-
dy Ministrów z Sejmem i z Senatem w sprawach
zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej.

W dniu wczorajszym by³o przedstawione spra-
wozdanie i przeprowadzona dyskusja. Trzecie czy-
tanie to tylko g³osowanie. Komisje wprowadzi³y po-
prawki i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat jednolitego
projektu ustawy zawartego w druku nr 769S. Tym
razem bêdzie nas reprezentowa³ pan senator Ed-
mund Wittbrodt. To projekt komisji.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad tymi
projektami.

Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

32 – przeciw. (G³osowanie nr 97)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o wspó³pracy Rady Mi-
nistrów z Sejmem i z Senatem w sprawach
zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej i podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu, upowa¿-
niaj¹c jednoczeœnie pana senatora Wittbrodta do
reprezentowania Izby.

Proszê pañstwa, punkt dwudziesty szósty po-
rz¹dku obrad: drugie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

W dniu wczorajszym zosta³o przedstawione
sprawozdanie i zosta³a przeprowadzona dysku-
sja. Trzecie czytanie to tylko g³osowanie.

Przypominam, ¿e komisje wnosz¹ o przyjêcie
tego projektu bez poprawek.

Proszê pañstwa, kto jest za przedstawieniem
tego projektu?

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 83 osoby, za g³osowa³o 51, przeciw – 32.

(G³osowanie nr 98)
Senat przyj¹³ projekt uchwa³y w sprawie zmia-

ny Regulaminu Senatu.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, jeszcze trzydzieœci sekund,

chcê odczytaæ wniosek.
W zwi¹zku z podjêt¹ uchwa³¹ informujê, ¿e

marsza³ek Senatu przeka¿e pañstwu informa-
cjê dotycz¹c¹ trybu oraz terminu sk³adania
wniosków w sprawie wyboru senatorów do sk³a-
du Krajowej Rady Prokuratury, bo tego dotyczy³
przyjêty przez nas przed chwil¹ projekt zmiany
regulaminu.

Proszê pañstwa, trzydzieœci sekund przerwy te-
chnicznej i przystêpujemy do oœwiadczeñ.
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Pan senator Kaleta, proszê bardzo.
Oœwiadczenia.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Bardzo króciutko.
25 lutego tego roku Rada Miejska Kalisza na

sesji plenarnej wystosowa³a apel do prezydenta
Rzeczypospolitej, premiera rz¹du Rzeczypospoli-
tej, wojewody wielkopolskiego, a tak¿e pos³ów
i senatorów. Chcia³bym ten apel odczytaæ, aby
g³os mojego rodzinnego miasta móg³ zabrzmieæ
równie¿ w Wysokiej Izbie.

Apel Rady Miejskiej Kalisza i prezydenta mia-
sta Kalisza do rz¹du i parlamentu RP z dnia 25 lu-
tego 2010 r. w sprawie wycofania z legalnej sprze-
da¿y substancji psychotycznych, psychoakty-
wnych, tak zwanych dopalaczy.

W trosce o losy mieszkañców Kalisza, a w szcze-
gólnoœci dzieci i m³odzie¿y, radni Rady Miejskiej
Kalisza oraz prezydent miasta Kalisza apeluj¹
o podjêcie dzia³añ legislacyjnych maj¹cych na celu
zniesienie legalnoœci sprzeda¿y i promocji sub-
stancji psychotycznych, psychoaktywnych, tak
zwanych dopalaczy. Maj¹c na uwadze fakt du¿ej
dostêpnoœci na terenie ca³ej Polski œrodków o dzia-
³aniu zbli¿onym do narkotyku i potêguj¹c¹ siê falê
uzale¿nieñ, a tak¿e ich tragicznych nastêpstw,
oczekujemy szybkiej reakcji celem wyeliminowa-
nia zagra¿aj¹cych zdrowiu i ¿yciu niebezpiecznych
œrodków psychotycznych, niszcz¹cych oraz redu-
kuj¹cych osobowoœæ m³odego pokolenia.

Apel podpisa³ prezydent miasta, pan Janusz
Pêcherz, oraz przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Ka-
lisza, pani Adela Przyby³.

Panie Marsza³ku, bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Cichosz.
PanieSenatorze,proszêoz³o¿enieoœwiadczenia.
(G³os z sali: A inni?)
Reszta ju¿ z³o¿y³a, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Lucjan Cichosz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Oœwiadczenie skierowane do ministra rolni-

ctwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

Szanowny Panie Ministrze! Zwracam siê
z proœb¹ o wyjaœnienie okolicznoœci nietermino-
wego z³o¿enia do Komisji Europejskiej wniosku,
dotycz¹cego mo¿liwoœci uzyskania wsparcia spe-
cjalnego dla plantatorów tytoniu, zgodnie z art 68
rozporz¹dzenia Rady nr 73/2009. W szczególno-
œci proszê o nastêpuj¹ce wyjaœnienia.

Kto ponosi odpowiedzialnoœæ za tê sytuacjê?
Dlaczego skierowane do Komisji Europejskiej

pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wykorzystania wsparcia specjalnego
wed³ug art. 68 rozporz¹dzenia Rady nr 73/1009
z dnia 28 lipca 2009 r. nie zawiera³o wniosku o za-
stosowanie mechanizmu wsparcia sektora tyto-
niowego w ramach tego systemu?

Dlaczego korekta przywo³anego dokumentu
zosta³a przes³ana dopiero 26 sierpnia 2009 r., ju¿
po ostatecznym terminie na podjêcie decyzji doty-
cz¹cej uzupe³nienia programu wsparcia na
2010 r., który up³yn¹³ 1 sierpnia 2009 r.?

Kto nadzorowa³ w resorcie rolnictwa przygoto-
wanie wniosku i dlaczego wniosek zosta³ przygo-
towany nierzetelnie, a w uzasadnieniu by³y braki,
które zdecydowa³y o jego odrzuceniu? Dlaczego
uzupe³nienie przes³ano z niedotrzymaniem ter-
minu, co spowodowa³o, ¿e uwzglêdnienie naszych
postulatów sta³o siê niemo¿liwe? Czy zosta³y do-
tychczas wyci¹gniête jakieœ konsekwencje
w zwi¹zku z t¹ spraw¹?

Proszê o rzetelne i szczegó³owe wyjaœnienia
w tej sprawie, gdy¿ przedstawione zaniechanie
bêdzie mieæ tragiczny skutek. Oznacza ono bo-
wiem upadek oko³o piêtnastu tysiêcy ma³ych go-
spodarstw rodzinnych produkuj¹cych tytoñ, g³ó-
wnie w po³udniowo-wschodniej czêœci Polski,
oraz grozi utrat¹ oko³o szeœædziesiêciu tysiêcy
miejsc pracy w tym regionie, co oznacza bardzo
du¿y wzrost bezrobocia.

I drugie oœwiadczenie, równie¿ do ministra rol-
nictwa. W swoim oœwiadczeniu, które sk³ada³em
21 listopada 2008 r,. o emeryturach kapita³o-
wych… Przepraszam… W swoim oœwiadczeniu
wskazywa³em, i¿ ograniczenie ³¹czenia okresów
ubezpieczenia spowodowa³o, ¿e wielu rolników
straci³o prawo do emerytury w KRUS. Na pod-
kreœlenie zas³uguje równie¿ fakt, i¿ do czasu wej-
œcia w ¿ycie nowych przepisów rolnicy urodzeni
w 1949 r. lub póŸniej mogli doliczyæ do braku-
j¹cych okresów ubezpieczenia w KRUS ubezpie-
czenie z ZUS. Obecnie nie mog¹ tego zrobiæ. Pro-
blem ten dotkn¹³ osoby ma³o zarabiaj¹ce, które
nie by³y w stanie utrzymaæ siê z dzia³alnoœci rolni-
czej. Z odpowiedzi, któr¹ uzyska³em od Pana Mi-
nistra, wynika, i¿ opisane rozwi¹zanie wzbudzi³o
wiele kontrowersji i bêdzie poddane szczególnej
analizie przez Miêdzyresortowy Zespó³ do spraw
Reformy Systemu Ubezpieczenia Spo³ecznego
Rolników, który opracowuje za³o¿enia do zmian
w zakresie ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
W zwi¹zku z tym zwracam siê z proœb¹ o udziele-
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nie informacji, w jaki sposób Pan Minister roz-
wi¹za³ przedmiotowy problem, który ma napraw-
dê tragiczny skutek dla wielu polskich rodzin rol-
niczych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Moje oœwiadczenie kierujê do pana Janusza

Krupskiego, kierownika Urzêdu do spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

Podczas mojej wizyty we W³odawie zosta³a mi
wrêczona uchwa³a walnego zebrania cz³onków
Ko³a Zrzeszenia „Wolnoœæ i Niezawis³oœæ” we W³o-
dawie, podjêta jednog³oœnie w dniu 18 stycznia
bie¿¹cego roku. W drugiej czêœci tej uchwa³y
cz³onkowie WiN po raz kolejny ponawiaj¹ ¿¹danie
rozpoczêcia procesu legislacyjnego dotycz¹cego
ustawy kombatanckiej w oparciu o znajduj¹ce siê
ju¿ w Sejmie projekty. Brak rozpoczêcia prac le-
gislacyjnych jest dla kombatantów niezrozumia-
³y, tym bardziej, ¿e ich liczebnoœæ szybko maleje,
zaœ kondycja i stan zdrowia ¿yj¹cych pogarsza siê
z ka¿dym rokiem. Dalej w uchwale stwierdza siê,
¿e szybko ulega pogorszeniu równie¿ sytuacja by-
towa kombatantów, dlatego, jak stwierdzaj¹ au-
torzy uchwa³y, zachodzi pilna potrzeba zwiêksze-
nia o 100% dodatków kombatanckiego, kompen-
sacyjnego i energetycznego. W trzeciej czêœci
uchwa³y cz³onkowie WiN ¿¹daj¹ skutecznej egze-
kucji i realnego stosowania uprawnieñ obecnie
przys³uguj¹cych kombatantom i inwalidom wo-
jennym. Chodzi o ulgi za przejazdy i przyjmowa-
nie poza kolejnoœci¹ przez lekarzy. W uchwale
stwierdza siê, ¿e w³aœnie o tej sprawie nale¿y co
pewien czas przypominaæ zak³adom opieki zdro-
wotnej, zaœ co do ulg za przejazdy to kombatanci
oczekuj¹, ¿e u przewoŸników prywatnych równie¿
je znajd¹.

Panie Ministrze! Wed³ug mojej oceny postula-
ty, jakie znalaz³y siê w przytoczonej uchwale,
której autorami s¹ osoby tak bardzo zas³u¿one
dla naszej ojczyzny, Polski, powinny byæ bardzo
powa¿nie przeanalizowane. Bardzo proszê Pana
Ministra o poinformowanie mnie co do stano-
wiska w tej kwestii. Dziêkujê bardzo. Stanis³aw
Gogacz.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pani senator Janina Fetliñska.
Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Oœwiadczenie

kierujê do pana Bogdana Zdrojewskiego, mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego.

Panie Ministrze! Gratulujê inauguracji dzia³al-
noœci muzeum Chopina, stanowi¹cego czêœæ
Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy uli-
cy Okólnik 1 w Zamku Ostrogskich. Jego multi-
medialny charakter sprawia, ¿e jest ono jednym
z najnowoczeœniejszych muzeów na œwiecie, a od-
wiedzaj¹cy maj¹ mo¿noœæ indywidualnego wybo-
ru d³ugoœci, intensywnoœci treœci wybranej œcie¿-
ki zwiedzania.

Jednak niepokój, wrêcz smutek, budzi fakt, ¿e
Salonik Chopinów w Pa³acu Czapskich przy ulicy
Krakowskie Przedmieœcie 5 na drugim piêtrze
gmachu Akademii Sztuk Piêknych – miejsce au-
tentycznie zwi¹zane z osob¹ Chopina oraz otacza-
j¹ce pomieszczenia i klatka schodowa s¹ ogrom-
nie zaniedbane. Wiele osób, które odwiedzaj¹ to
miejsce w ramach obchodów Roku Chopina –
a wiêc teraz tych odwiedzaj¹cych jest wiêcej – jest
ogromnie rozczarowanych i zasmuconych.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o do³o-
¿enie starañ, aby to tak drogie ka¿demu sercu
miejsce, Salonik Chopinów, by³o lepiej zadbane,
mia³o lepszy wystrój, ¿eby pomieszczenia towa-
rzysz¹ce, ³azienki, by³y w lepszym stanie, tak a¿e-
by mo¿na by³o tam przebywaæ z dum¹, a nie z pe-
wnym rozczarowaniem albo za¿enowaniem. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê pañstwa, w tym momencie zakoñczyliœ-

my wyg³aszanie oœwiadczeñ.
Informujê, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego posie-

dzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji zostanie udostêpniony senatorom w ter-
minie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu
w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Wysoki Senacie, zamykam piêædziesi¹te posie-
dzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej
kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

I poza protoko³em wyra¿am radoœæ, ¿e nastêp-
ne odbêdzie siê ju¿ nie zim¹, ale wiosn¹.
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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 + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
188 Wyniki g³osowañ

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
55 T. Misiak - - + + + + + - + + - - # . # + - + + +
56 A. Misio³ek + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
57 A.A. Motyczka + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
58 R.K. Muchacki + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
59 I. Niewiarowski + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
60 M. Ok³a + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
61 J. Olech + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
62 W.Z. Ortyl + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
65 B.J. Paszkowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
67 A. Person + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
68 A.K. Piechniczek + - - - + + . - + + - + - - - + - + + +
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka + - - - + + + - + + - + - - ? + - + + +
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + - - + + + - + + - + - - - + - + + +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + - + + + # + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
84 J. Swakoñ + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
85 Z.M. Szaleniec + - - - + + . - + + - + - - - + - + + +
86 A. Szewiñski + - - - + + . - + + - + - - - + - + + +
87 G.A. Sztark + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
88 M. Trzciñski + - - + + + + + + + - + - - - + - + . +
89 P. Wach + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
90 K.A. Wiatr + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + - - - + + + - + + - + + - - + - + + +
92 E.K. Wittbrodt + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
95 H.M. WoŸniak + - - - + + . - + + - + - - - + - + + +
96 J. Wyrowiñski + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +
97 S. Zaj¹c + + - + + + + + + + + . + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba + + ? + + + + + - + + + + + + + + + + +
99 P.B. Zientarski + - - - + + + - + + - + - - - + - + + +

100 M. Zió³kowski + - - - # + + - + + - + - - - + - + + +

Obecnych 87 88 87 85 88 88 83 87 87 88 88 87 85 86 87 88 87 88 87 87
Za 86 37 1 36 87 88 82 36 86 88 37 85 38 37 35 88 36 87 87 87
Przeciw 1 51 85 48 0 0 0 50 1 0 50 1 46 49 50 0 51 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 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 87 88 86 88 87 86 88 86 88 87 87 84 88 88 84 85 84 87 86 88
Za 87 88 86 88 87 86 88 85 41 86 27 84 88 87 83 84 83 87 84 86
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 43 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
2 M. Adamczak + + + + + + + + - + + + + + + + + . + -
3 P.£. Andrzejewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
6 G.P. Banaœ + + + + + + + - + - + + + + - + + - + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
9 S. Bisztyga + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + - + + . + - + + - + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + - + # + + + + + + + + -
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
13 B. Borys-Damiêcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
18 G. Czelej + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + + + + + + - + - + + + + - + + - + +
24 P.K. G³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 S. Gogacz + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + - + + + . + + + + + + -
27 R.J. Górecki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
28 H. Górski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
29 M.T. Grubski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + ? + - + + + + - + + - + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
35 K. Jaworski + + + + + + + - + - ? + + + - + + - + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
39 L. Kieres + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
40 K.M. Kleina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 M. Klima + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
42 P. Klimowicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
43 R. Knosala + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
44 S. Kogut + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
45 M. Konopka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
46 B.J. Korfanty + + + + + + + - + - + + + + - + + - + +
47 S. Kowalski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
48 N.J. Krajczy + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
51 R.E. Ludwiczuk + + + + + + # + - + + + + + + + + + + -
52 K. Majkowski + + + # + + + + + + + + + + - + + - + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres + + + + + + + + - + + + . + + + + + + -
55 T. Misiak + + + + + + + + - + + + + + + + + . + -
56 A. Misio³ek + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + - + + + . + + + + + + -
58 R.K. Muchacki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
60 M. Ok³a + + + + + + + + - + + + + . + + + + + -
61 J. Olech + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
63 A. Owczarek + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
67 A. Person + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + - + + + + . + + + + + -
69 K.M. Piesiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + - + - + + + + - + + - + +
72 J.W. Rachoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 M.D. Rocki + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
74 Z. Romaszewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 J. Rotnicka + + + + + + + + . + + + + + + + + + + -
76 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + - + - + + + + - + + - + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + - + . + + - + + - + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + - + + + . + + + + + + -
84 J. Swakoñ + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
86 A. Szewiñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
87 G.A. Sztark + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
88 M. Trzciñski + + + + + + + + - + + + . + + + + + + -
89 P. Wach + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
91 M.S. Witczak # + + + + . + + - + + + + + + + + + + -
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + . - + - + + + + - + + - + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
95 H.M. WoŸniak + + + + . + + + - + + + + + + + + + + -
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + - + + + + - + + - + +
98 K.P. Zaremba + + + + + + + - + - ? + + + + + + - + +
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + -

100 M. Zió³kowski + + + + . + + . - + + + + + + + + + + -

Obecnych 88 88 88 88 86 87 87 87 87 88 88 87 82 86 88 88 88 86 88 88
Za 87 88 88 87 86 87 86 78 36 53 85 87 82 86 53 88 88 50 88 36
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 8 51 35 0 0 0 0 35 0 0 36 0 52
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 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
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
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 84 88 88 88 87 88 84 87 86 88 87 87 86 83 82 83 83
Za 88 84 39 86 36 86 88 84 85 86 88 86 51 86 83 82 51 51
Przeciw 0 0 49 1 50 1 0 0 1 0 0 1 36 0 0 0 32 32
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 50. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Zgodnie z projektem nowelizacji ustaw o œwiadczeniach rodzinnych i o œwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, aby uzyskaæ jednorazow¹ zapomogê i jednorazowy
dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia siê dziecka wystarczy zaœwiadczenie, ¿e kobieta
w trakcie ci¹¿y by³a przynajmniej raz badana przez ginekologa lub po³o¿n¹.

Wymóg ten nale¿y doprecyzowaæ i wzi¹æ pod uwagê sytuacjê, gdy up³yn¹³ ju¿ rok od urodzenia siê
dziecka. Otrzymanie zaœwiadczenia stanowi sytuacjê k³opotliw¹ i w warunkach polskiej s³u¿by zdrowia
mo¿e oznaczaæ koniecznoœæ umówienia siê na odrêbn¹ wizytê lekarsk¹. Warto wzi¹æ pod uwagê ewen-
tualn¹ mo¿liwoœæ dostarczenia tylko kserokopii karty ci¹¿y, która zawiera terminy wszystkich wizyt ciê-
¿arnej kobiety u w³aœciwego lekarza i stanowi wystarczaj¹cy ekwiwalent potrzebnego zaœwiadczenia. Na-
le¿y te¿ usun¹æ wymóg pierwszej wizyty u lekarza najpóŸniej w dziesi¹tym tygodniu ci¹¿y.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o Trybunale Stanu uszczegó³owiaj¹ procedury przeprowadzane przed sejmow¹ Komi-

sj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej. Konkretnie chodzi o wstêpny wniosek o poci¹gniêcie do odpowie-
dzialnoœci przed Trybuna³em Stanu. Zmiany te maj¹ na celu wyeliminowanie w¹tpliwoœci w sytuacjach,
kiedy w postêpowaniu przed komisj¹ zachodzi potrzeba zastosowania kodeksu postêpowania karnego.

Do najistotniejszych punktów noweli nale¿y, po pierwsze, ustalenie, i¿ Komisja Odpowiedzialnoœci
Konstytucyjnej przyjmuje opiniê o spe³nieniu warunków formalnych wstêpnego wniosku o postawienie
przed Trybuna³em Stanu na posiedzeniu zamkniêtym, po wtóre, to, ¿e osoba objêta wnioskiem wstêp-
nym bêdzie mieæ wyznaczony trzydziestodniowy termin na z³o¿enie pisemnych wyjaœnieñ. Wprowadzony
zostaje tak¿e obowi¹zek poinformowania takiej osoby o jej uprawnieniach.

Nowelizacja wprowadza wreszcie mo¿liwoœæ wy³¹czenia cz³onka Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytu-
cyjnej z czynnoœci przes³uchania osoby objêtej wnioskiem œwiadka w przypadku, kiedy mo¿na podaæ
w w¹tpliwoœæ bezstronnoœæ cz³onka komisji. Takiego wy³¹czenia dokonuje komisja na wniosek œwiadka,
cz³onka komisji lub samego zainteresowanego.

Nowe przepisy daj¹ Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej niezwykle mocn¹ prerogatywê zlecenia
prokuratorowi generalnemu lub Najwy¿szej Izbie Kontroli przeprowadzenia czynnoœci niezbêdnych do
wyjaœnienia okolicznoœci sprawy. Kolejn¹, nie mniej wa¿n¹, zmian¹ jest zwolnienie osoby objêtej wnios-
kiem, œwiadka czy bieg³ego, z obowi¹zku zachowania tajemnicy s³u¿bowej czy pañstwowej w postêpowa-
niu przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej z mocy samego prawa.

Zmniejszona zostaje tak¿e liczba oskar¿ycieli w postêpowaniu przed Trybuna³em Stanu. Sejm bêdzie
musia³ ze swojego grona wybraæ jednego oskar¿yciela, który posiada kwalifikacje do zajmowania stano-
wiska sêdziego. W charakterze obroñcy, zarówno przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej, jak
i przed Trybuna³em Stanu, bêdzie móg³ stawaæ adwokat lub radca prawny.

W noweli wiele mówi siê o tajnoœci posiedzeñ. Czynnoœci dowodowe przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci
Konstytucyjnej maj¹ odbywaæ siê na posiedzeniach zamkniêtych, zaœ publiczne rozpowszechnianie bez
zezwolenia treœci z niejawnego posiedzenia Trybuna³u Stanu b¹dŸ Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytu-
cyjnej zagro¿one bêdzie grzywn¹ lub nawet kar¹ pozbawienia wolnoœci do dwóch lat.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o Trybunale Stanu niew¹tpliwie s³u¿y usprawnieniu prac, i to na bardzo wstêp-

nym etapie, jakim jest postêpowanie przed sejmow¹ Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej. O naj-
wy¿szej starannoœci dzia³añ przed organami tego typu nie nale¿y nikogo przekonywaæ, dlatego uwa¿am,
¿e powinniœmy przyj¹æ omawian¹ tu nowelizacjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Choæ w historii ostatnich dwudziestu lat nikogo jeszcze nie postawiono w stan oskar¿enia przed Try-

buna³em Stanu, to nie mo¿e to byæ powodem tego, by postêpowanie przed trybuna³em oraz postêpowanie
przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej by³y niepe³ne czy wadliwe. W obowi¹zuj¹cej ustawie
trzeba stwierdziæ powa¿ne braki proceduralne, dotycz¹ce szczególnie dzia³ania Komisji Odpowiedzialno-
œci Konstytucyjnej i postêpowania przed komisj¹. Przede wszystkim niedostatki obecnie obowi¹zuj¹cej
ustawy sprowadzaj¹ siê do braku prawnej mo¿liwoœci wy³¹czenia cz³onka komisji, nieuregulowania po-
stêpowania dowodowego przed komisj¹, nieuregulowania wspó³dzia³ania innych organów pañstwa z ko-
misj¹, praw i obowi¹zków œwiadka przed komisj¹, kar porz¹dkowych, uprawnieñ przewodnicz¹cego ko-
misji itd.

Proponowane przepisy zape³niaj¹ luki w prawie, szczegó³owo normuj¹c wskazane powy¿ej kwestie.
Przyjête przez Sejm zmiany nale¿y oceniæ wysoko. Regulacja postêpowania dowodowego przed komisj¹
zas³uguje na pozytywn¹ ocenê. Na komisji spoczywa ciê¿ar dowodu, wniosek o postawienie w stan oskar-
¿enia lub o poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu musi spe³niaæ wymogi w³aœciwe
dla aktu oskar¿enia, a wiêc oprócz zarzutów musi zawieraæ odpowiednie fakty i dowody na ich poparcie.
Dziêki wprowadzanym przepisom komisja bêdzie mog³a lepiej wywi¹zywaæ siê ze swego obowi¹zku. Po-
siedzenia komisji, na których dokonuje siê czynnoœci dowodowych, bêd¹ niejawne – jest to s³uszne, gdy¿
gwarantuje merytoryczny, a nie polityczny charakter posiedzeñ, a zarazem zapewnia uczestnikom postê-
powania, zw³aszcza œwiadkom, wiêksz¹ ochronê prywatnoœci. Œwiadek i osoba objêta wnioskiem prze-
s³uchiwani przed komisj¹ zyskaj¹ podstawowe uprawnienia procesowe, w³aœciwie dla procesu karnego.
Osoba objêta wnioskiem nie bêdzie zmuszana do aktywnej obrony, bêdzie mog³a bez podania jakichkol-
wiek powodów odmówiæ sk³adania wyjaœnieñ w ogóle lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Jest to
zgodne z podstawowym standardem demokratycznego pañstwa prawnego, zgodnie z którym nikt nie mu-
si obci¹¿aæ samego siebie. Równie¿ œwiadkowie, analogicznie jak w k.p.k., bêd¹ uprawnieni w uzasadnio-
nych okolicznoœciach do uchylenia siê od odpowiedzi na pytanie lub do odmowy zeznañ, w szczególnoœci,
gdy mog³yby one doprowadziæ do obci¹¿enia œwiadka lub gdy œwiadek jest osob¹ najbli¿sz¹ dla objêtego
wnioskiem. Przes³uchanie zarówno osoby objêtej wnioskiem, jak i œwiadka, bêdzie musia³o umo¿liwiæ
przes³uchiwanemu swobodn¹ wypowiedŸ.

Wa¿n¹ zmian¹ jest równie¿ zmniejszenie liczby oskar¿ycieli wybieranych przez Sejm, z dwóch do jed-
nego, po podjêciu uchwa³y o poci¹gniêciu do odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu. Jeden oskar-
¿yciel posiadaj¹cy kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sêdziego, czyli posiadaj¹cy wy-
kszta³cenie prawnicze i odpowiedni¹ praktykê w zawodach prawniczych, zupe³nie wystarczy do skutecz-
nego pe³nienia tej funkcji. Istotny jest równie¿ art. 13a ust. 1 wy³¹czaj¹cy zasadê dyskontynuacji.

Podsumowuj¹c, powiem, ¿e ustawa wprowadza standardy demokratycznego pañstwa prawnego do
postêpowania przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej, zape³nia luki w prawie i wprowadza kil-
ka znacz¹cych modyfikacji do postêpowania przed Trybuna³em Stanu, w zwi¹zku z tym zas³uguje na
pe³ne poparcie.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Materia procedowanej dzisiaj ustawy jest niezwykle delikatna ze wzglêdu na sprzeczne interesy, a mia-

nowicie zachowanie ochrony danych osobowych, zachowanie tajemnicy bankowej, a zarazem prewencyj-
ne u¿ywanie informacji gospodarczej, której znajomoœæ ma zabezpieczyæ obrót gospodarczy. Zatory p³at-
nicze w gospodarce, niesp³acone zobowi¹zania, ¿e tak powiem, z³e wierzytelnoœci, które mog¹ doprowa-
dziæ do kryzysu, jeœli chodzi o obrót gospodarczy, ale tak¿e do indywidualnych tragedii, spowodowa³y, ¿e
ju¿ w 2003 r. zaproponowano ustawê o udostêpnianiu informacji gospodarczych. Na tej podstawie po-
wstawa³y biura informacji gospodarczej, które mia³y zarz¹dzaæ w cywilizowany sposób wiedz¹ na temat
wierzytelnoœci. Ju¿ wówczas w internecie pojawia³y siê czarne listy d³u¿ników, na których widnia³y infor-
macje niezweryfikowane, czêsto nieprawdziwe, mog¹ce byæ elementem negatywnej gry rynkowej. Biura
informacji gospodarczej na bazie ustawy z 2003 r. sta³y siê noœnikiem wiedzy, poddanej rygorom praw-
nym zabezpieczaj¹cym wiarygodnoœæ przechowywanej informacji. Rz¹d PO i PSL za pomoc¹ ankiet
i trwaj¹cych oko³o pó³tora roku konsultacji z partnerami spo³ecznymi podda³ ocenie obowi¹zuj¹c¹ usta-
wê. W wyniku tych prac powsta³ obecnie procedowany projekt, który ma zapewniæ wymianê informacji
pomiêdzy ró¿nymi podmiotami gromadz¹cymi dane na temat zobowi¹zañ, oraz stworzyæ system wczes-
nego ostrzegania przedsiêbiorców przed nieuczciwymi kontrahentami. G³ówna zmiana w porównaniu
z obecnie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ polega na tym, ¿e zwiêkszono liczbê podmiotów uprawnionych do przeka-
zywania informacji gospodarczych. Druga zmiana polega na rozszerzeniu listy tytu³ów prawnych, które
upowa¿niaj¹ do przekazywania informacji. Nie zosta³y tym objête tylko wierzytelnoœci publiczno-prawne,
które zdaniem ustawodawcy s¹ wystarczaj¹co zabezpieczone przez aparat pañstwa.

Wprowadzona zosta³a nowa definicja d³u¿nika bêd¹cego konsumentem, czyli takiego, którego zobo-
wi¹zania powsta³y w wyniku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, a tak¿e definicja d³u¿nika nie bêd¹ce-
go konsumentem i definicja d³u¿nika alimentacyjnego. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y, wiele kwestii zosta³o bo-
wiem tu dzisiaj omówionych, chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ bardzo istotn¹ rzecz, a mianowicie na up-
rawnienie do przekazywania informacji gospodarczej przez tak zwanych wierzycieli wtórnych, czyli na
przyk³ad firmy windykacyjne czy faktoringowe. Tego nie by³o do tej pory, a stanowi to niezwykle wa¿ny seg-
ment rynku informacji gospodarczej. Reasumuj¹c, powiem, ¿e gor¹co rekomendujê Wysokiej Izbie przyjê-
cie tego oczekiwanego tak¿e przez œrodowiska gospodarcze projektu ustawy. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Swoje wyst¹pienie chcia³bym poœwiêciæ projektowi ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych

i wymianie danych gospodarczych. Jest to projekt szczególny z uwagi na to, ¿e jak rzadko który w pe³ni
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiêbiorców, bêd¹cych grup¹ spo³eczn¹ maj¹c¹ z pew-
noœci¹ wiele uzasadnionych powodów, aby krytykowaæ jakoœæ prawa w Polsce, raczej mno¿¹cego kolejne
bariery ni¿ u³atwiaj¹cego prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Jest to projekt szczególny tak¿e dlatego,
¿e spotka³ siê on w Sejmie z jednog³oœnym pozytywnym przyjêciem i aprobat¹ ponad podzia³ami polityczny-
mi. Jest te¿ wreszcie szczególny ze wzglêdu na sposób, w jaki powsta³, to znaczy w wyniku samokrytycznej
analizy obowi¹zuj¹cej regulacji dokonanej przez Ministerstwo Gospodarki, które za pomoc¹ badañ i ankiet
wysy³anych do przedsiêbiorców ustali³o, ¿e przepisy obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy nie spe³niaj¹ swojej ro-
li. Zamiast jednak znowelizowaæ obecn¹ ustawê, w ministerstwie postanowiono przygotowaæ ca³kiem no-
w¹. Jest to zjawisko raczej rzadkie w polskiej legislacji, a jednak godne pochwa³y. Niew¹tpliwie w tym, jak
i w ka¿dym innym przypadku, za³o¿ony efekt ³atwiej jest uzyskaæ, tworz¹c nowe prawo, ni¿ w nieskoñczo-
noœæ nowelizuj¹c wadliwe poprzez wprowadzanie do niego coraz to nowych poprawek.

Procedowany projekt uwa¿am za bardzo udany i doceniam ogrom pracy, która zosta³a weñ w³o¿ona po
to, aby pogodziæ sprzeczne interesy, jakimi z pewnoœci¹ s¹, z jednej strony, zachowanie ochrony danych
osobowych i tajemnicy bankowej, a z drugiej – prewencyjne u¿ywanie informacji gospodarczej, której
znajomoœæ ma zabezpieczyæ obrót gospodarczy.

W projekcie ustawy wprowadza siê mo¿liwoœæ przekazywania informacji gospodarczych o jak
najwiêkszej grupie podmiotów bêd¹cych d³u¿nikami przez wszystkich wierzycieli, bez enumeratywnego,
jak dotychczas, wskazywania wierzycieli uprawnionych do wspó³pracy z biurami informacji gospodar-
czej. Od tej pory wszyscy wierzyciele, nie tylko przedsiêbiorcy, bêd¹ uprawnieni do zg³aszania do biur in-
formacji gospodarczych informacji o zaleg³ych zobowi¹zaniach. Jest to szczególnie istotne z punktu wi-
dzenia jednostek samorz¹du terytorialnego, zak³adów komunalnych, fundacji czy stowarzyszeñ, które
dotychczas by³y tej mo¿liwoœci pozbawione, chocia¿ podmiotów tych równie¿ w du¿ej mierze dotyczy pro-
blem niesp³aconych d³ugów i kumuluj¹cych siê zatorów p³atniczych. Szczególnie skorzystaj¹ tu gminy,
gdy¿ poprawa œci¹galnoœci zad³u¿eñ z tytu³u gospodarowania zasobami komunalnymi znacz¹co poprawi
ich bezpieczeñstwo finansowe. Skorzystaj¹ te¿ konsumenci, którzy w rejestrze d³u¿ników bêd¹ mogli
umieœciæ dane, na przyk³ad, nierzetelnych deweloperów, biur podró¿y, firm us³ugowych czy pracodaw-
ców zalegaj¹cych z wyp³atami pensji.

Kolejn¹ istotn¹ zmian¹ jest umo¿liwienie przekazywania informacji do BIG tak¿e przez tak zwanych
wierzycieli wtórnych, czyli tych, którzy nabyli wierzytelnoœci na przyk³ad od banku. Podniesie to wiarygo-
dnoœæ ca³ego systemu informacji gospodarczej, poniewa¿ obecnie w momencie zbycia wierzytelnoœci
przez bank informacja o niesp³aconych zobowi¹zaniach znika z rynku.

Fundamentalnym za³o¿eniem projektu jest tak¿e otwarcie katalogu tytu³ów prawnych uprawnia-
j¹cych do przekazania informacji gospodarczych do biur informacji gospodarczych, a tak¿e u³atwienie
przekazywania do BIG tak zwanych danych pozytywnych, to jest danych o wywi¹zywaniu siê ze zobo-
wi¹zañ, co bêdzie pozwala³o na budowanie pozytywnego wizerunku podmiotów rzetelnie wywi¹zuj¹cych
siê ze swoich zobowi¹zañ.

Zmian¹ o podstawowym znaczeniu dla prawid³owego funkcjonowania systemu wymiany informacji
gospodarczych jest umo¿liwienie faktycznej wspó³pracy i wymiany informacji pomiêdzy biurami infor-
macji gospodarczej a biurami informacji kredytowej. W ten sposób BIG uzyskaj¹ dostêp do bogatych za-
sobów danych bankowych BIK, co bêdzie mia³o ogromne znaczenie dla rozwoju rynku informacji gospo-
darczych w Polsce.

Nie bez znaczenia jest te¿ zmiana polegaj¹ca na wprowadzeniu mo¿liwoœci wymiany informacji pomiê-
dzy biurami informacji gospodarczej a podobnymi instytucjami dzia³aj¹cymi w krajach Unii Europej-
skiej. Aby by³o to mo¿liwe, zniesiony zostanie wymóg podawania numeru NIP przez zagranicznego przed-
siêbiorcê. Ten obowi¹zek, którego spe³nienie przez zagraniczne firmy jest nierealne, uniemo¿liwia³ do tej
pory przekazywanie przez nie informacji gospodarczych.

Wszystkie wymienione zmiany, jak te¿ wiele pomniejszych, nieomówionych tu, ale równie istotnych,
nale¿y oceniæ pozytywnie. Maj¹ one na celu poprawê dzia³ania systemu wymiany informacji gospodar-
czej poprzez zbudowanie obiektywnej, weryfikowanej i mo¿liwej do uaktualniania bazy d³u¿ników. Roz-
szerzenie katalogu instytucji uprawnionych do przekazywania informacji gospodarczych oraz uspra-
wnienie procesu obiegu informacji na temat d³u¿ników ma nieocenione znaczenie w czasach kryzysu
gospodarczego, kiedy pe³na informacja o wiarygodnoœci kontrahentów i konsumentów jest szczególnie
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istotna. Równie istotny jest tak¿e aspekt zewnêtrzny wprowadzanych zmian. S¹ one mianowicie zgodne
z kierunkami zmian w tym zakresie obserwowanymi w pozosta³ych krajach Unii Europejskiej, co niew¹t-
pliwie ma znaczenie dla Polski jako cz³onka Wspólnoty.

Wyra¿am nadziejê, ¿e nowa ustawa zostanie przyjêta i bêdzie dobrze s³u¿yæ wszystkim podmiotom ob-
jêtym t¹ regulacj¹, przede wszystkim zaœ polskim przedsiêbiorcom, którym zagwarantuje narzêdzie pre-
wencyjne wobec problemu opóŸnionych p³atnoœci, gwarantuj¹c tym samym wiêksze bezpieczeñstwo fi-
nansowe prowadzonej dzia³alnoœci. Mam te¿ nadziejê, ¿e zastosowana w tym przypadku praktyka przy-
gotowania projektu na podstawie postulatów zg³aszanych bezpoœrednio przez przedsiêbiorców bêdzie
w polskim parlamencie coraz czêstsza. Logiczne jest bowiem, ¿e podmioty dzia³aj¹ce na podstawie okreœ-
lonych przepisów prawa i najbardziej zainteresowane ich egzekwowaniem powinny byæ w pierwszej kolej-
noœci pytane o propozycje konkretnych rozwi¹zañ daj¹cych potem po¿¹dane rezultaty w trakcie ich sto-
sowania w praktyce. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wyko-

nywaniu w niektórych spó³kach kapita³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ
w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych zast¹pi w ca³oœci ustawê z 2005 r.
o szczególnych uprawnieniach Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w spó³kach kapita³owych o istot-
nym znaczeniu dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego.

Nowa ustawa jest wyrazem zupe³nie nowego podejœcia do uprawnieñ ministra w³aœciwego do spraw
Skarbu Pañstwa w zakresie interwencji w funkcjonowanie podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. Przede wszystkim zwraca uwagê oderwanie w³adczych kompetencji ministra skarbu od upra-
wnieñ w³aœcicielskich. Na gruncie poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawy panowa³ chaos pojêciowy – nie by³o
do koñca wiadomo, czy minister wykonuje uprawnienia w³aœcicielskie Skarbu Pañstwa, czy te¿ podejmo-
wane przez niego dzia³ania nadzorcze s¹ dzia³aniami administracyjnymi zmierzaj¹cymi do ochrony bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego w Polsce. Wiêkszoœæ przedstawicieli nauki prawa przychyla³a siê do
pierwszego pogl¹du, nawi¹zuj¹c do koncepcji z³otej akcji. Ca³kiem nies³usznie, gdy¿ instytucja szczegól-
nych uprawnieñ ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa by³a i jest instytucj¹ prawa publicznego,
administracyjnego prawa gospodarczego i umo¿liwia w³adcze jednostronne rozstrzyganie przez organ
administracji, w tym wypadku ministra, o prawach i obowi¹zkach spó³ki. Obecna ustawa ucina wszelkie
w¹tpliwoœci i jednoznacznie sytuuje kompetencje ministra w sferze prawa publicznego. To jednak nie je-
dyny po¿ytek – obecnie minister nie bêdzie ograniczany w swych kompetencjach, to znaczy bêdzie móg³ je
wykonywaæ w stosunku do wszystkich podmiotów spe³niaj¹cych kryteria przedmiotowe wskazane
w ustawie, nie zaœ wy³¹cznie do tych, w których Skarb Pañstwa jest poœrednim lub bezpoœrednim udzia-
³owcem lub akcjonariuszem.

Zmieni³y siê te¿ kryteria przedmiotowe realizowania przez ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañ-
stwa szczególnych uprawnieñ. W poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawie kryteria uznania spó³ki za istotn¹
dla porz¹dku publicznego lub bezpieczeñstwa publicznego by³y skomplikowane, zaœ Rada Ministrów co
roku w drodze rozporz¹dzenia ustala³a listê spó³ek spe³niaj¹cych te kryteria. Obecnie kryterium bêdzie
przejrzyste: minister posiada kompetencje wobec tych spó³ek sektora energetycznego, które s¹ w posia-
daniu infrastruktury krytycznej. Ponadto zupe³nie nowe zadania w zakresie koordynacji dzia³ania pe³no-
mocników do spraw ochrony infrastruktury krytycznej przypadn¹ Rz¹dowemu Centrum Bezpieczeñ-
stwa. Bêdzie to wa¿ny oœrodek informacji i koordynacji dzia³añ zmierzaj¹cych do ochrony bezpieczeñ-
stwa energetycznego Polski.

Wypada zwróciæ uwagê, ¿e ustawa nie rozci¹ga uprawnieñ ministra skarbu tak¿e na inne, nie mniej
wa¿ne we wspó³czesnym zinformatyzowanym spo³eczeñstwie, obszary gospodarki, takie jak telekomuni-
kacja i spó³ki bêd¹ce w posiadaniu niezwykle wa¿nej infrastruktury telekomunikacyjnej, bez której nie
mo¿na sobie wyobraziæ funkcjonowania we wspó³czesnym œwiecie. Byæ mo¿e rozszerzenie kompetencji
ministra jest kwesti¹ przysz³oœci – w ka¿dym razie zmiany id¹ w bardzo dobrym kierunku.
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Przemówienie senatora Zbigniewa Meresa
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jeœli chodzi o nowelizacjê ustawy o ochronie przewcipo¿arowej, to jej g³ównym celem jest zwiêkszenie

granicy wieku osób bior¹cych bezpoœredni udzia³ w dzia³aniach ratowniczych – z szeœædziesiêciu do
szeœædziesiêciu piêciu lat. Dolna granica wieku nie ulega zmianie i jest to nadal osiemnaœcie lat. Dzia³a-
nia ratownicze to nie tylko kwestia gaszenia po¿arów, ale tak¿e wszelkie czynnoœci podjête w celu ratowa-
nia ¿ycia, zdrowia, mienia i œrodowiska podczas powodzi i innych klêsk ¿ywio³owych. Istotny jest fakt, i¿
przesuniêciu granicy wieku tych osób towarzyszyæ musz¹ czêstsze badania lekarskie okreœlaj¹ce zdol-
noœæ do dzia³añ ratowniczych. Ratownik musi odbyæ szkolenie po¿arnicze przygotowuj¹ce go do prowa-
dzenia dzia³añ i niezbêdne do tego, aby takie dzia³ania móg³ realizowaæ.

Nowelizowana ustawa zwraca uwagê na kierowców wozów stra¿ackich, którzy bior¹ udzia³ w akcjach
ratowniczych, jednak bez odpowiednich badañ i po przekroczeniu szeœædziesi¹tego roku ¿ycia zostaj¹
wykluczeni z tych dzia³añ. Podniesienie granicy wieku do szeœædziesiêciu piêciu lat pozwoli zwiêkszyæ li-
czbê kierowców stra¿aków w ochotniczej stra¿y po¿arnej, a co za tym idzie – zwiêkszyæ bezpieczeñstwo
w pañstwie z uwagi na znaczne zwiêkszenie liczby wyspecjalizowanych ratowników.

Regulacje te nie bêd¹ mia³y wp³ywu na bud¿et pañstwa, wp³yn¹ natomiast na bud¿ety samorz¹dów
i zdecydowanie poprawi¹ bezpieczeñstwo wspólnot lokalnych. Wprowadzane zmiany ustawy o ochronie
przeciwpo¿arowej s¹ ze wszech miar s³uszne i oczekiwane przez ratowników, stra¿aków OSP i samo-
rz¹dy, które w ten sposób zwiêksz¹ potencja³ ratowniczy jednostek ochotniczych stra¿y po¿arnych. Dziê-
kujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ordynacji wyborczej dotycz¹cej wyboru prezydenta RP niesie dwie drobne zmiany. Po pier-

wsze, g³osowanie ma siê odbywaæ miêdzy godzin¹ 8.00 a 22.00, a nie, jak dotychczas, miêdzy 6.00
a 20.00. Po wtóre, wszystkie osoby, które przybêd¹ do lokalu wyborczego przed godzin¹ 22.00, bêd¹ mia-
³y prawo oddaæ g³os, mimo i¿ formalne zamkniêcie lokalu bêdzie siê odbywaæ o godzinie 22.00.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Drobne, techniczne wrêcz zmiany w tej ordynacji wywo³a³y seriê niepotrzebnych komentarzy i prote-

stów. Szczególnie chodzi o pierwsz¹ z przedstawionych zmian. Z jednej strony pojawia siê zarzut, ¿e Plat-
forma Obywatelska chce utrudniæ g³osowanie zwolennikom prezydenta Lecha Kaczyñskiego, którzy piêæ
lat temu najliczniej g³osowali w godzinach rannych, z drugiej strony po ka¿dych polskich wyborach la-
mentuje siê, ¿e frekwencja jest niska. Faktycznie jest to problem, wszelako istniej¹ badania wskazuj¹ce,
¿e bardzo wielu ludzi g³osuje w porze póŸnopopo³udniowej i wieczornej. Przypomnê tutaj najs³ynniejszy
kazus referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej z czerwca 2003 r. Da³o ono pozytywny rezultat, po-
niewa¿ najwiêksza liczba zwolenników Unii Europejskiej zag³osowa³a dopiero w godzinach wieczornych.
Trzeba wiêc jasno i wyraŸnie powiedzieæ, ¿e zmiana godzin otwarcia lokali wyborczych s³u¿y poprawieniu
frekwencji, a nie wynika z chêci uzyskania doraŸnych politycznych profitów. Takie stawianie sprawy jest
nie tylko krzywdz¹ce dla autorów projektu, lecz tak¿e bardzo nieuczciwe.

Za krzywdz¹ce nale¿y te¿ uznaæ pomijanie przez przeciwników nowelizacji milczeniem drugiej z popra-
wek do ordynacji prezydenckiej, w której gwarantuje siê osobom przybywaj¹cym w ostatniej chwili do lo-
kalu wyborczego mo¿liwoœæ skorzystania z jednego z ich podstawowych praw.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ordynacji prezydenckiej s¹ dobre i potrzebne, dlatego gor¹co zachêcam do ich poparcia.

Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Andrzeja Szewiñskiego
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê wyraziæ swoj¹ opiniê w sprawie zmiany ustawy o wyborze Prezydenta RP.
Ustawa ta ma na celu wyd³u¿enie czasu na oddawanie g³osów przez wyborców obecnych w lokalu wy-

borczym po zamkniêciu g³osowania. Nowelizacja dotyczy zmiany godzin g³osowania. Dotychczas czas
otwarcia lokali wyborczych by³ ustalony na godziny 6.00–20.00, zaœ w nowelizacji zmienia siê te godziny
na 8.00–22.00.

Uwa¿am, ¿e taka zmiana jest w pe³ni zasadna i korzystna z uwagi na fakt, i¿ liczba g³osuj¹cych zwiêk-
sza siê w godzinach popo³udniowych oraz wieczornych, zaœ w godzinach porannych 6.00–8.00 frekwen-
cja jest znacz¹co ni¿sza. Zmiana godzin g³osowania na 8.00–22.00, w moim mniemaniu, da wszystkim
grupom wyborców mo¿liwoœæ g³osowania w odpowiedniej dla siebie porze, zarówno tym pracuj¹cym
w porze nocnej, jak i tym, którzy pracuj¹ w innych godzinach, porannych lub popo³udniowych. Myœlê, ¿e
proponowana zmiana jest zasadna równie¿ z uwagi na fakt, i¿ g³osowanie odbywa siê w niedzielê, która
dla wiêkszoœci wyborców jest dniem wolnym od pracy, w zwi¹zku z tym frekwencja wyborcza we wczes-
nych godzinach porannych jest znacz¹co ni¿sza. Uwa¿am, i¿ zamiana tych godzin na godziny wieczorne
bêdzie korzystna i s¹dzê, ¿e frekwencja w tych w³aœnie godzinach bêdzie du¿o wy¿sza od tej w godzinach
wczesnoporannych. Za zmian¹ przemawia tak¿e kwestia ujednolicenia godzin g³osowania w innych wy-
borach ogólnopolskich. Ujednolicenie tej kwestii pozwoli wyborcom unikn¹æ pomy³ki, jako ¿e ró¿ne go-
dziny g³osowania w ró¿nych wyborach mog³y wprowadzaæ w b³¹d, a to mog³o doprowadzaæ do tego, i¿ oby-
watele mimo chêci oddania g³osu nie korzystali z przys³uguj¹cego im prawa wyborczego.

Kolejna zmiana w tej nowelizacji polega na umo¿liwieniu g³osowania wyborcom, którzy przybyli do lo-
kalu wyborczego przed godzin¹ 22.00, nawet je¿eli znajduj¹ siê oni w lokalu po godzinie 22.00, po za-
mkniêciu g³osowania. Uwa¿am, i¿ wprowadzenie tego przepisu zlikwiduje w¹tpliwoœci dotycz¹ce inter-
pretacji prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pragnê wyraziæ poparcie dla nowelizacji ustawy o wyborze prezydenta.
Uwa¿am, ¿e jest ona w pe³ni zasadna.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich podyktowane s¹ wyro-

kiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2006 r.
W datowanym na ten dzieñ orzeczeniu Trybuna³ Konstytucyjny stwierdzi³, ¿e w wyborach do rad gmin,

rad powiatów i sejmików województw nale¿y znieœæ cenzus domicylu, a wiêc wymóg zamieszkiwania
przez wyborcê czy kandydata przez okreœlony czas na terenie jednostki samorz¹dowej, w której g³osuje
czy ubiega siê o mandat.

W zwi¹zku z tym omawiana nowelizacja znosi cenzus domicylu dla obywateli polskich, osób niebê-
d¹cych obywatelami polskimi, ale bêd¹cych obywatelami jednego z pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej, zarówno pe³noletnich, jak i tych osób, które ukoñczy³y osiemnaœcie lat w okresie dwunastu miesiê-
cy przed wyborami albo w dniu g³osowania.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zapisy noweli maj¹ charakter nieomal stricte techniczny, nale¿y wiêc,
moim zdaniem, przyj¹æ j¹ w ca³oœci. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Celem omawianego projektu ustawy jest wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, w którym
organ ten zakwestionowa³ konstytucyjnoœæ przepisów ustanawiaj¹cych cenzus domicylu w kontekœcie
praw wyborczych obywateli pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Kieruj¹c siê wskazaniami
Trybuna³u Konstytucyjnego, w projekcie ustawy przewidziano uchylenie postanowieñ, które uzale¿nia³y
prawo do udzia³u w wyborach samorz¹dowych od posiadania wpisu do rejestru wyborców danej gminy.

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy przewiduj¹, ¿e wpis do rejestru wyborców dokonywany jest z urzêdu
w przypadku zameldowania na pobyt sta³y. Osoba, która nie ma sta³ego zameldowania na terenie danej
gminy, mo¿e zostaæ wpisana do rejestru wyborców tylko na swój pisemny wniosek. Ponadto, aby osoba
taka mog³a g³osowaæ w wyborach samorz¹dowych w danej gminie, wpis taki musi byæ dokonany, co do
zasady, najpóŸniej na dwanaœcie miesiêcy przed dniem wyborów.

Ró¿norodne wzglêdy przes¹dzaj¹ jednak o tym, ¿e wiele osób nie dope³nia formalnoœci meldunkowych.
Potwierdzeniem tej tezy mog¹ byæ chocia¿by apele niektórych samorz¹dów lokalnych o ich dope³nienie.
Apele te kierowane s¹ do osób, które faktycznie stale zamieszkuj¹ na terenie danej gminy, chocia¿ zamel-
dowane s¹ w innej gminie. Dlatego te¿ uzasadnione mo¿e byæ przypuszczenie, ¿e stosunkowo wiele osób
przebywaj¹cych na sta³e poza miejscem swojego sta³ego zameldowania nie pamiêta o z³o¿eniu wniosku
o wpis do rejestru wyborców, nie wspominaj¹c ju¿ nawet o dochowaniu dwunastomiesiêcznego terminu.
Otwarte pozostaje zatem pytanie, ile osób, które w ci¹gu ostatnich kilku lat zmieni³y miejsce pobytu, nie
dope³ni³o obowi¹zku meldunkowego, ani te¿ nie dokona³o zg³oszenia do rejestru wyborców.

Wydaje siê, ¿e wybory samorz¹dowe powinny byæ wydarzeniem szczególnie istotnym dla spo³ecznoœci
lokalnych, poniewa¿ wybrane w nich osoby bêd¹ mia³y realny i bezpoœredni wp³yw na zmiany zachodz¹ce
w otoczeniu wyborców. Zastanawiaæ musi wiêc pytanie, dlatego tak ma³o osób uczestniczy w tych wybo-
rach. Zgodnie z danymi PKW w ostatnich wyborach samorz¹dowych œrednia frekwencja przekroczy³a
50% jedynie w wyborach do rad gmin w gminach licz¹cych do dwudziestu tysiêcy mieszkañców oraz
w wyborach do Rady Miasta Sto³ecznego Warszawy i do rad dzielnic miasta sto³ecznego Warszawy. Trud-
no ustaliæ, jakie czynniki maj¹ decyduj¹cy wp³yw na tak¹ sytuacjê, czy faktycznie jest to tylko i wy³¹cznie
kryzys demokracji, czy mo¿e istnieje spora grupa osób, które nie uczestnicz¹ w wyborach samorz¹do-
wych, w³aœnie z uwagi na niedope³nienie formalnoœci zwi¹zanych z rejestrem wyborców i cenzusem do-
micylu.

Dlatego te¿ nie sposób odmówiæ s³usznoœci zmianom zaproponowanym w przedstawionym projekcie
nowelizacji ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Nale¿y mieæ nadziejê,
¿e ta z pozoru niewielka zmiana, s³u¿¹ca wykonaniu orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, ju¿ nieba-
wem przyniesie wymierny skutek w postaci poprawy frekwencji w wyborach samorz¹dowych. Proszê za-
tem Wysok¹ Izbê o przyjêcie przedstawionego projektu. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem zaproponowanych zmian jest uproszczenie zasad dokonywania aktualizacji danych podatni-

ków w systemie ewidencji podatników NIP i podatku VAT.
Zg³aszanie danych aktualizacyjnych uregulowane jest zarówno w ustawie o ewidencji podatników

i p³atników, jak i w ustawie o podatku od towarów i us³ug. W ogólnym rozrachunku p³atnicy podatku VAT
obowi¹zani s¹ do dwukrotnego zg³aszania danych aktualizacyjnych takich jak REGON, PESEL, adres
siedziby, adres zamieszkania. Proponowana zmiana zwalnia podatników podatku od towarów i us³ug
z obowi¹zku aktualizacji zg³oszenia rejestracyjnego, je¿eli zakres tych danych pokrywa siê z danymi zg³a-
szanymi na podstawie ustawy z 13 paŸdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p³atników.

Proponowan¹ zmianê uwa¿am za uzasadnion¹ i s³uszn¹. Wed³ug mnie to swoiste dublowanie przepi-
sów nara¿a podatnika na wykonywanie niepotrzebnych dodatkowych obowi¹zków, a dodatkowo tworzy
system podatkowy, który jest niejasny i niespójny.

Wydaje siê nielogiczne oraz bezsensowne dwukrotne zg³aszanie tych samych danych w jednym urzê-
dzie skarbowym, raz dla celów ustawy o podatku od towarów i us³ug, drugi raz na potrzeby ustawy o nu-
merze identyfikacji podatkowej. Zmiana ustawy przyczyni siê do ujednolicenia terminów i stworzenia
bardziej przejrzystych zasad dokonywania przez podatników aktualizacji danych identyfikacyjnych.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, uwa¿am, ¿e trzeba iœæ w kierunku upraszczania i likwidowania niedos-
kona³oœci systemu podatkowego, dlatego osobiœcie popieram zakres wprowadzanych zmian i bêdê g³oso-
wa³ za przyjêciem poprawek. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmiana proponowana w tej ustawie dotyczy kwestii aktualizowania danych w systemach ewidencji

NIP oraz dla celów rozliczania podatku VAT. Polega ona na nadaniu nowego brzmienia art. 96 ust. 12, a jej
celem jest uproszczenie zasad dokonywania aktualizacji danych.

W œwietle tej zmiany podatnik VAT bêdzie zwolniony z obowi¹zku aktualizowania zg³oszenia rejestra-
cyjnego w przypadku, gdy zakres aktualizowanych danych pokrywa siê z danymi okreœlonymi w przepi-
sach ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników.
Zastrze¿ono ponadto, ¿e wy³¹czenie tego obowi¹zku aktualizacji danych objêtych zg³oszeniem rejestra-
cyjnym nie bêdzie mia³o zastosowania w przypadku, gdy zg³aszana zmiana spowoduje zmianê w³aœciwo-
œci organu podatkowego, a zatem w sytuacji gdy podatnik zmieni miejsce zamieszkania lub siedzibê.

W dotychczasowym stanie prawnym wszyscy podatnicy byli zobowi¹zani do dokonywania zg³oszeñ
identyfikacyjnych NIP oraz aktualizowania danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w obrê-
bie danych ujawnionych w zg³oszeniu. Okreœlone w przepisach terminy zg³aszania tych zmian s¹ ró¿ne
w zale¿noœci od statusu podatnika zobowi¹zanego do ich zg³aszania. Jednoczeœnie na mocy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug podatnicy podatku VAT oraz ci, którzy zamierzali
podj¹æ dzia³alnoœæ opodatkowan¹ tym podatkiem, musieli z³o¿yæ w ci¹gu siedmiu dni odrêbne zg³oszenie
rejestracyjne na potrzeby rozliczania VAT, tak zwany formularz VAT-R. Tym samym w œwietle obu tych
ustaw podatnicy byli zobowi¹zani dwukrotnie sk³adaæ tê sam¹ informacjê o zmianie danych w tej samej
instytucji, to jest w urzêdzie skarbowym, raz na potrzeby ewidencji NIP, a drugi raz na potrzeby ewidencji
podatników VAT. Chodzi tu oczywiœcie o podstawowe dane identyfikacyjne, to jest NIP, REGON, PESEL,
adres siedziby i adres miejsca zamieszkania.

Jednoczeœnie trzeba zwróciæ uwagê na nieprecyzyjnoœæ terminów, bowiem w œwietle obu tych aktów
prawnych nie s¹ one jednolite, dlatego te¿ mog³y byæ problematyczne dla zobowi¹zanych do wype³niania
tej powinnoœci.

Obecnie wprowadzona zmiana co prawda nie ujednolica terminów, ale ma na celu wyeliminowanie ist-
niej¹cego dotychczas podwójnego obowi¹zku i zast¹pienie go obowi¹zkiem sk³adania tylko jednego zg³o-
szenia w tym zakresie.

Niew¹tpliwie zmiana ta bêdzie korzystna, poniewa¿ u³atwi podatnikom prowadzenie dzia³alnoœci go-
spodarczej oraz ograniczy biurokracjê. Bez w¹tpienia odci¹¿y ona urzêdników, którzy nie bêd¹ musieli
dwukrotnie przyjmowaæ tych samych zg³oszeñ, oraz podatników, którzy nie bêd¹ dwa razy wype³niaæ
zg³oszeñ aktualizacyjnych. Wprowadzenie tych przepisów zarówno usprawni funkcjonowanie urzêdów
skarbowych, jak i zaoszczêdzi czas podatnikom. Jest to niew¹tpliwie znaczne uproszczenie, dlatego te¿ –
mimo ¿e dotyczy ono tylko jednego zagadnienia – w pe³ni zas³uguje na uwzglêdnienie, tym bardziej ¿e
w procesie legislacji powinny powstawaæ przepisy konkretne i precyzyjne. W tym miejscu nale¿y nadmie-
niæ, ¿e w naszym systemie podatkowym jeszcze wiele przepisów podatkowych zas³ugiwa³oby na analizê
i uproszczenie. Maj¹c to na uwadze, wnoszê o przyjêcie tej zmiany.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiê stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.
Proponowana w tej ustawie zmiana dotyczy jedynie jednego artyku³u. Chodzi o art. 227 §2, w którym

proponuje siê, aby organ podatkowy (organ I instancji) przekazuj¹c sprawê organowi odwo³awczemu, by³
obowi¹zany ustosunkowaæ siê do przedstawionych przez stronê zarzutów i poinformowaæ j¹ o zajêtym
przez siebie stanowisku wobec tych zarzutów.

W aktualnym stanie prawnym organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie ma obowi¹zku infor-
mowania strony w toku postêpowania odwo³awczego o bie¿¹cej ocenie prawnej tocz¹cej siê sprawy. Po-
datnik nie ma zatem gwarancji, ¿e otrzyma aktualne informacje dotycz¹ce jego sprawy. Stosowana w tym
zakresie przez urzêdy skarbowe praktyka jest niejednolita.

Stosownie do obowi¹zuj¹cych przepisów organ podatkowy, do którego wp³ynê³o odwo³anie (organ I in-
stancji), przekazuje to odwo³anie wraz z aktami sprawy do organu odwo³awczego bez zbêdnej zw³oki, nie
póŸniej ni¿ w terminie czternastu dni od dnia otrzymania odwo³ania. Organ przekazuj¹cy sprawê obo-
wi¹zany jest ustosunkowaæ siê do zarzutów odwo³ania, które traktowane s¹ jako czêœæ sk³adowa mate-
ria³u dowodowego i podlegaj¹ ocenie organu odwo³awczego na równi z wszystkimi innymi dowodami uja-
wnionymi w postêpowaniu.

Proponowana obecnie zmiana w zakresie obowi¹zku informowania podatnika ma na celu przede wszy-
stkim wzmocnienie zasady czynnego udzia³u strony w postêpowaniu, zasady prawdy obiektywnej oraz
zasady prowadzenia postêpowania podatkowego w sposób budz¹cy zaufanie.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e postêpowanie podatkowe charakteryzuje siê pewn¹ specyfik¹, bowiem wzajemne
relacje pomiêdzy stronami tego postêpowania nie s¹ równorzêdne, tak jak to ma miejsce w postêpowaniu
cywilnym, i dlatego te¿ wiele kwestii powinno byæ uregulowanych prawem w taki sposób, aby gwaranto-
wa³o wspó³pracê oraz w miarê mo¿liwoœci dobr¹ komunikacjê miêdzy pracownikami administracji po-
datkowej a podatnikiem.

Pamiêtajmy tak¿e o tym, ¿e przepisy prawa podatkowego ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê nale¿¹ do gru-
py przepisów, które w gruncie rzeczy s¹ skomplikowane, zw³aszcza dla s³abszej strony postêpowania,
czyli podatnika.

Co prawda z ogólnych zasad postêpowania mo¿na by wyprowadziæ pewne ogólne gwarancje procesowe
dla strony, ale czêsto w praktyce strona nie jest œwiadoma swoich praw, dlatego te¿ to organ powinien byæ
zobowi¹zany informowaæ stronê o swoich dzia³aniach. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w praktyce jest ró¿nie. Nie-
które urzêdy skarbowe informuj¹ podatnika w pe³ni o swoich dzia³aniach, bowiem uwa¿aj¹, ¿e jako rze-
telne powinny tak robiæ, inne urzêdy nie stosuj¹ takiej praktyki i czêsto odmawiaj¹ informacji, odsy³aj¹c
do decyzji, która zostanie wydana w przysz³oœci. Zatem podatnik nie ma mo¿liwoœci w pe³ni aktywnie
uczestniczyæ w postêpowaniu w sposób odpowiedni do sytuacji, w jakiej aktualnie siê znalaz³, ani przed-
stawiaæ dowodów oraz okolicznoœci uzasadniaj¹cych jego twierdzenia. To powoduje, ¿e nie ma mo¿liwo-
œci wymiany argumentów, a zatem brak te¿ mo¿liwoœci trafnego ustalenia faktów i wydania w³aœciwego
rozstrzygniêcia w danej sprawie.

Wprowadzenie dla organu podatkowego automatycznego obowi¹zku przekazania podatnikowi infor-
macji o sposobie ustosunkowania siê organu do przedstawionych zarzutów równoczeœnie z przekaza-
niem tego stanowiska i ca³ej sprawy do organu odwo³awczego wydaje siê byæ s³uszn¹ propozycj¹.

Stanowisko organu I instancji w postêpowaniu jest niew¹tpliwie elementem materia³u dowodowego,
a zatem podatnik, jeœli chce, powinien mieæ ju¿ na tym etapie mo¿liwoœæ jego otrzymania. Na³o¿enie na
organ podatkowy w ustawie tego obowi¹zku wyeliminowa³oby dowolnoœæ organu w tym zakresie i wpro-
wadzi³oby jednolitoœæ w stosowaniu tego przepisu przez wszystkie urzêdy skarbowe w Polsce. Takie roz-
wi¹zanie poprawi³oby tak¿e sytuacjê strony, bo mog³aby ona szybciej zapoznaæ siê ze stanowiskiem orga-
nu I instancji, co jednoczeœnie przyœpieszy³oby postêpowanie odwo³awcze. Dotychczas z wnioskiem do iz-
by skarbowej wystêpowa³y strony wtedy, gdy ju¿ dotar³a tam informacja z urzêdu skarbowego. W tym
miejscu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wyznaczony czternastodniowy termin co prawda wywo³uje skutki material-
noprawne w postaci nienaliczania odsetek za zw³okê, ale mimo tej sankcji urzêdy skarbowe nie zawsze
zachowuj¹ go.

OpóŸnienia w przekazywaniu odwo³añ powoduj¹ wyd³u¿enie postêpowañ, a to jest sprzeczne z zasad¹
szybkoœci procesu. Wydaje siê, ¿e szybsze i bardziej logiczne by³oby stanowisko, ¿e informacje do podat-
nika wysy³a organ przekazuj¹cy, a nie organ, do którego sprawa wp³ywa, i dopiero po jej wp³yniêciu ma
obowi¹zek zawiadomienia.
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Bior¹c pod uwagê wszystkie dotychczasowe argumenty merytoryczne, uwa¿am, ¿e proponowana
zmiana zmierza w dobrym kierunku. Jednak¿e trzeba zauwa¿yæ, ¿e zmiana ta zawiera w sobie pewn¹ nie-
œcis³oœæ. Chodzi o to, ¿e w innych postêpowaniach to organ odwo³awczy jest zobowi¹zany do przekazywa-
nia stronom ich wzajemnych stanowisk. A wiêc tutaj mielibyœmy pewnego rodzaju osobliwoœæ procedu-
raln¹, co nale¿a³oby równie¿ rozwa¿yæ.

Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, proponujê g³êbsze przeanalizowanie tej zmiany.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Idea racjonalizacji wydatków oraz usprawnienie prac naczelnych organów pañstwowych to powody,

które sta³y u zarania zmian, jakie w tej chwili omawiamy.
Nowelizacja ustawy o Radzie Ministrów porz¹dkuje przepisy okreœlaj¹ce wewnêtrzn¹ strukturê mini-

sterstw. Proponuje te¿ zniesienie obowi¹zku tworzenia w nich departamentów, biur, wydzia³ów i wydzie-
lonych stanowisk. Dotychczas w naszym ustawodawstwie, a co za tym idzie, tak¿e i w praktyce, obowi¹z-
kowe by³o tworzenie w ministerstwach komórek organizacyjnych. Obowi¹zek ten prowadzi³ czêsto do
powstawania tworów z koniecznoœci oderwanych od rzeczywistych potrzeb ministerstw. Obecnie oma-
wiana propozycja prowadzi do tworzenia tylko takich komórek organizacyjnych, których istnienie uzasa-
dnione jest potrzebami urzêdu. Komórki organizacyjne i stanowiska samodzielne bêd¹ mog³y byæ ³¹czo-
ne. Z katalogu spraw, do których bêd¹ mog³y byæ tworzone stanowiska samodzielne i wyodrêbnione ko-
mórki, wydzielono bardzo wyspecjalizowan¹ dziedzinê, jak¹ s¹ sprawy obronne.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nowela, któr¹ w tej chwili omawiamy, ma istotnie charakter porz¹dko-
wy, ale najwa¿niejszy jest podkreœlany w pierwszych s³owach mojego wyst¹pienia aspekt racjonalizacji
dzia³añ i wydatków. Z tych powodów nowelizacja jest warta przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wœród wielu krajów rozsianych po ca³ym globie na liœcie tych, w których mieszkaj¹ nasi rodacy, znaj-

duje siê Australia. Coraz wiêcej Australijczyków przybywa te¿ do Polski. Z tych wzglêdów jest absolutnie
po¿¹dane uregulowanie kwestii zabezpieczenia spo³ecznego miêdzy naszymi pañstwami.

Dotychczas osoby zamieszka³e w Polsce lub w Australii, maj¹ce zbyt krótkie okresy ubezpieczenia, nie
mog³y uzyskaæ prawa do polskich œwiadczeñ. Do emerytur australijskich nie maj¹ zaœ prawa osoby, któ-
re wyjecha³y z tego kraju przed osi¹gniêciem wieku emerytalnego lub przebywa³y w nim za krótko.

Zmiany zak³adaj¹ mo¿liwoœæ uzyskania polskich œwiadczeñ czêœciowych lub australijskich emerytur
osobom zamieszka³ym w Polsce i w Australii, niemaj¹cym obecnie tego prawa na podstawie regulacji we-
wnêtrznych. Nowelizacja zak³ada tak¿e mo¿liwoœæ op³acania sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne zgodnie
z prawem jednego pañstwa od wynagrodzenia za pracê, któr¹ pracownik wykonywa³ w drugim pañstwie.

Podpisana 7 paŸdziernika ubieg³ego roku umowa opiera siê na zasadach równego traktowania, swobo-
dnego transferu œwiadczeñ, jednoœci stosowanego ustawodawstwa oraz sumowania okresów ubezpie-
czeniowych. Rozwi¹zania przyjête w polsko-australijskiej umowie z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do u³atwie-
nia przep³ywu osób miêdzy obydwoma krajami, a to przez zapewnienie ochrony przed utrat¹ praw z pol-
skiego ubezpieczenia spo³ecznego i zachowanie australijskich okresów sta³ego pobytu po wyjeŸdzie do
drugiego pañstwa. Szalenie wa¿ne jest te¿ wykluczenie mo¿liwoœci op³acania podwójnych sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne za pracê wykonywan¹ przejœciowo w drugim pañstwie, a tak¿e gwarancje rów-
nego traktowania w zakresie praw i obowi¹zków dotycz¹cych prawa i wyp³aty œwiadczeñ.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, moim zdaniem argumenty te s¹ wystarczaj¹ce do tego, by wyraziæ zgo-
dê na ratyfikacjê umowy o zabezpieczeniu spo³ecznym miêdzy Polsk¹ a Australi¹. Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z proœb¹ zastêpcy dyrektora Urzêdu Statystycznego w Poznaniu zwracam siê do Pana, pro-

sz¹c o udzielenie odpowiedzi w sprawie ni¿ej opisanej kwestii.
Urz¹d Statystyczny w Poznaniu jest w posiadaniu, maj¹cym formê trwa³ego zarz¹du, dwóch obiektów

na terenie miasta, tj. wolnostoj¹cego budynku przy ul. Wojska Polskiego 27/29 oraz udzia³u w budynku
przy ul. Jana Henryka D¹browskiego 79 (budynek u¿ytkowany wspólnie z Uniwersytetem Medycznym
i S¹dem Rodzinnym). Poszukuje w zamian nieruchomoœci, która pozwoli³aby na zlokalizowanie wszyst-
kich wydzia³ów w jednym miejscu. Za takim rozwi¹zaniem przemawiaj¹ zarówno wzglêdy ekonomiczne,
jak i organizacyjne. Optymalna powierzchnia u¿ytkowa, niezbêdna dla prawid³owej realizacji zadañ sta-
tutowych, to 3500 m2.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Agencja Mienia Wojskowego planuje zmiany w zakresie mienia wojskowego na terenie miasta

Poznania?
2. Jeœli tak, to jakie s¹ te plany? Czy dotycz¹ obiektów przy ul. Bukowskiej?
3. Czy istnieje mo¿liwoœæ pozyskania przez Urz¹d Statystyczny w Poznaniu (w trwa³y zarz¹d) nieruchomo-

œci stanowi¹cejw³asnoœæSkarbuPañstwa,abêd¹cejw trwa³ymzarz¹dzieMinisterstwaObronyNarodowej?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z problemem, który nurtuje mieszkañców powiatu zduñskowolskiego,

ale nie tylko. £ódzki Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia jako jedyny w Polsce przeprowadzi³ postê-
powanie konkursowe na œwiadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego, co da³o mo¿liwoœæ
przejêcia wykonywania œwiadczeñ medycznych przez podmioty niezwi¹zane z publiczn¹ s³u¿b¹ zdrowia,
i tak te¿ siê sta³o. Ratownictwem medycznym w Zduñskiej Woli bêdzie zajmowa³a siê prywatna firma
Falck Medycyna, a nie przyszpitalne pogotowie.

Pragnê podkreœliæ, i¿ Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Zduñskiej Woli wzbogaci³ siê ostatnio o nowoczesny
ambulans oraz uzyska³ dofinansowanie do zakupu dwóch karetek typu „W” i „R.” (w ramach Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, Priorytet 12.1 „Rozwój Systemu Ratownictwa Medyczne-
go”). W tej sytuacji niepodpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia spowoduje, i¿ zakupiony
sprzêt wysokiej klasy pozostanie bezu¿yteczny, a co wiêcej – powstanie koniecznoœæ zwrotu dofinanso-
wania. Ponadto istnieje uzasadniona obawa, i¿ nast¹pi pogorszenie obs³ugi spo³eczeñstwa w zakresie ra-
townictwa medycznego, poniewa¿ prywatne firmy najczêœciej nastawione s¹ na maksymalizacjê zysku
i zapominaj¹ o dobru pacjenta. Czy¿by to by³ pocz¹tek prywatnej s³u¿by zdrowia w Polsce?

Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o wyjaœnienie tej wa¿nej sprawy.

Z wyrazami szacunku
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego indywidualnymi zapytaniami, chcia³bym

uprzejmie prosiæ o interpretacjê przepisów reguluj¹cych dostêp do zawodów prawniczych.
W dniu 25 marca 2009 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ad-

wokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (DzU nr 37, poz. 286), która
wprowadzi³a miêdzy innymi nowe zasady dotycz¹ce dostêpu do zawodów prawniczych i zmieni³a dotych-
czasowe przes³anki wpisu na listê adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy.

Stosownie do art. 2 tej ustawy wprowadza siê w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (DzU
z 2002 r. nr 123, poz. 1059) w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. b nastêpuj¹cy zapis.

„Wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i z³o¿enia egzaminu radcowskiego nie stosuje siê do osób, któ-
re posiadaj¹ stopieñ naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed z³o¿eniem wniosku
o wpis na listê radców prawnych, ³¹cznie przez okres co najmniej 3 lat wykonywa³y wymagaj¹ce wiedzy
prawniczej czynnoœci bezpoœrednio zwi¹zane ze œwiadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub rad-
cê prawnego na podstawie umowy o pracê lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole
adwokackim, spó³ce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1 usta-
wy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spó³ce cywilnej, jawnej,
partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1.”

Uprzejmie proszê Pana Ministra o dokonanie wyk³adni tego artyku³u, a szczególnie o odpowiedŸ na na-
stêpuj¹ce pytania.

1. Czy praca w kancelarii prawniczej w jednym z krajów Unii Europejskiej mo¿e byæ zaliczona do trzy-
letniego sta¿u pracy zwalniaj¹cego z obowi¹zku odbycia aplikacji?

2. Czy w wypadku spe³nienia wszystkich warunków wymaganych do wpisu na listê adwokatów b¹dŸ
radców prawnych (dyplom potwierdzaj¹cy tytu³ doktora, udokumentowana trzyletnia praca w kancelarii),
dana okrêgowa izba radców prawnych b¹dŸ okrêgowa rada adwokacka maj¹ obowi¹zek dokonaæ wpisu na
listê, czy te¿ mog¹ na³o¿yæ dodatkowe wymogi?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Wed³ug specjalistów liczba transplantacji w Polsce spada od kilku lat. W naszym kraju przeszczepia

siê nawet trzy razy mniej narz¹dów ni¿ w innych krajach Europy. Lista pacjentów oczekuj¹cych na prze-
szczep ci¹gle siê wyd³u¿a i siêga obecnie liczby ponad dwóch tysiêcy dwustu osób.

Z³¹ sytuacjê mia³y poprawiæ rozwi¹zania znowelizowanej w ubieg³ym roku ustawy transplantacyjnej.
Tak siê jednak nie sta³o. Wci¹¿ brakuje rozporz¹dzeñ, a postanowienia ustawy w du¿ej mierze nie s¹
wdra¿ane.

Transplantolodzy zwracaj¹ uwagê, ¿e g³ównym powodem ma³ej liczby przeszczepów w Polsce jest brak
koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach. Ich obecnoœæ jest konieczna dla zapewnienia sprawno-
œci ca³ego procesu transplantacji, od rozmowy z rodzin¹ o pobraniu od zmar³ego narz¹dów, przez zorgani-
zowanie pracy zespo³u orzekaj¹cego œmieræ pnia mózgu, po samo pobranie i przeszczepienie organu.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat szkolenie dla koordynatorów ukoñczy³o wiele osób, jednak niewiele z nich
dosta³o pracê koordynatora. Powodem s¹ trudnoœci finansowe szpitali, ich dyrektorzy twierdz¹, ¿e nie
mog¹ op³aciæ kolejnego etatu.

Innym zg³aszanym przez specjalistów problemem jest brak rozporz¹dzenia do ustawy transplantacyj-
nej. Mia³o ono obowi¹zywaæ od 1 stycznia tego roku i okreœlaæ, kto, czy Ministerstwo Zdrowia czy Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, ponosi koszty zwi¹zane z przeszczepami. Mia³ siê tam znaleŸæ zapis, ¿e NFZ zap³aci
za orzeczenie œmierci mózgu niezale¿nie od tego, czy ostatecznie dosz³o do pobrania narz¹dów, czy te¿
nie. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, ¿e w obecnej sytuacji, jak twierdz¹ praktycy, szpital otrzy-
muje pieni¹dze za opiekê nad cia³em dawcy i za procedurê zwi¹zan¹ z orzeczeniem œmierci mózgu tylko
wtedy, gdy dochodzi do pobrania narz¹dów i przeszczepu. Jeœli z jakichœ powodów narz¹dy nie nadaj¹ siê
do transplantacji, to szpital nie otrzymuje nic za przygotowanie dawcy, mimo ¿e wymaga³o to nak³adów fi-
nansowych i zaanga¿owania zespo³u ludzi. W efekcie, z obawy przed brakiem finansowania, wielu leka-
rzy nie podejmuje ryzyka pobierania organów i rezygnuje w ogóle ze zg³aszania dawców. Skalê zjawiska
obrazuj¹ dane statystyczne, które dowodz¹, ¿e oko³o po³owa wszystkich narz¹dów do transplantacji jest
pobierana w dziesiêciu szpitalach w Polsce, w³aœnie w tych, w których zatrudnieni s¹ koordynatorzy. Ale
s¹ te¿ du¿e szpitale, które nie zg³aszaj¹ ¿adnych dawców, choæ to przecie¿ niemo¿liwe, by w ci¹gu ca³ego
roku nie dosz³o w nich do przypadku œmierci pnia mózgu.

Maj¹c na uwadze opisan¹ sytuacjê, uprzejmie proszê Pani¹ Minister o udzielenie mi odpowiedzi na na-
stêpuj¹ce pytania.

1.Kiedywydanezostanie rozporz¹dzeniezawieraj¹cezapiso finansowaniuprocedury transplantacyjnej?
2. Czy jest mo¿liwoœæ, aby to Ministerstwo Zdrowia ponosi³o koszt zatrudnienia koordynatora trans-

plantacyjnego w ka¿dym szpitalu, podobnie jak finansuje pracê lekarzy rezydentów ucz¹cych siê do spe-
cjalizacji?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Kilka tygodni temu pewien przedsiêbiorca zwróci³ mi uwagê na problem zwi¹zany z obowi¹zkiem prze-
prowadzenia przez pracodawcê postêpowania po wypadku przy pracy w sytuacji, gdy poszkodowany pra-
cownik zg³osi³ fakt wypadku swojemu pracodawcy po up³ywie bardzo d³ugiego okresu (na przyk³ad po
szeœciu latach od zdarzenia).

Kodeks pracy w art. 234 wprowadza bardzo ogóln¹ zasadê, i¿: w razie wypadku przy pracy pracodawca
jest zobowi¹zany podj¹æ niezbêdne dzia³ania eliminuj¹ce lub ograniczaj¹ce zagro¿enie, zapewniæ udzie-
lenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okolicznoœci i przy-
czyn wypadku oraz zastosowaæ odpowiednie œrodki zapobiegaj¹ce podobnym wypadkom. Przepis ten za-
k³ada, ¿e poszkodowany pracownik zg³osi pracodawcy wypadek niezw³ocznie po zdarzeniu. Jest do tego
zobowi¹zany na mocy §2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoli-
cznoœci i przyczyn wypadków przy pracy. Zdarza siê jednak – z bardzo ró¿nych powodów – i¿ ofiary wypad-
ków nie zg³aszaj¹ pracodawcom tych zdarzeñ przez lata. Wielu przedsiêbiorców ma w¹tpliwoœci, czy zg³o-
szenie wypadku po kilku latach od zdarzenia (bez podania jakiejkolwiek obiektywnej przyczyny opóŸnie-
nia) zobowi¹zuje ich do ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku.

Bêdê wdziêczny za przedstawienie opinii resortu pracy w tej sprawie, w szczególnoœci stanowiska Pani
Minister dotycz¹cego ewentualnej koniecznoœci nowelizacji prawa w tym zakresie.

Pozostajê z szacunkiem
W³adys³aw Dajczak

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 50. posiedzenia Senatu 221



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Podczas senackiej debaty nad ostatnimi zmianami w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych zauwa¿y³em istnienie niespójnoœci przepisów karnych tej¿e ustawy z przepisa-
mi o wykroczeniach przeciwko prawom pracowniczym, zawartymi w art. 281–283 kodeksu pracy. Wy-
kroczenia uregulowane w kodeksie zagro¿one s¹ grzywn¹ od 1 tysi¹ca do 30 tysiêcy z³, tymczasem wykro-
czenia przeciwko prawom pracowników tymczasowych jedynie grzywn¹ na poziomie okreœlonym w ko-
deksie wykroczeñ, czyli od 20 z³ do 5 tysiêcy z³.

Czy Pani Minister zna przyczynê takiego zró¿nicowania sankcji?
Czy w podleg³ym Pani resorcie tocz¹ siê prace nad zmian¹ takiego stanu rzeczy? Je¿eli tak, to bêdê

wdziêczny za wskazanie terminu, w którym do Sejmu zostanie wniesiony projekt nowelizacji art. 27 usta-
wy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Podczas prac senackich nad zmianami w ustawie o pomocy spo³ecznej 3 lutego 2010 r. zada³em pyta-
nie panu ministrowi Jaros³awowi Dudzie, sekretarzowi stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej,
dotycz¹ce art. 42 tej¿e ustawy, na które pan minister zobowi¹za³ siê odpowiedzieæ na piœmie. Do dziœ nie
otrzyma³em odpowiedzi, st¹d pozwalam sobie powtórzyæ pytanie.

Moje w¹tpliwoœci dotycz¹ zastosowania wspomnianego art. 42 do osób, których emerytura bêdzie
ustalana wed³ug nowych zasad. Mam wra¿enie, ¿e ust. 5 tego artyku³u powinien mieæ zastosowanie jedy-
nie do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., czyli tych, które s¹ objête jeszcze starym systemem
emerytalnym. Obowi¹zywanie tego przepisu w odniesieniu do osób m³odszych mo¿e byæ, w mojej ocenie,
pozbawione jakichkolwiek racji. Wysokoœæ emerytury osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. bêdzie
uzale¿niona od sumy sk³adek odprowadzonych do systemu emerytalnego. Co za tym idzie, pozbawienie
tych osób prawa do sk³adek w sytuacji przewidzianej w art. 42 ust. 5 ustawy o pomocy spo³ecznej mo¿e
doprowadziæ do nierównego traktowania osób bêd¹cych w ró¿nym wieku, a korzystaj¹cych z tych sa-
mych œwiadczeñ opieki spo³ecznej.

Z du¿ym zainteresowaniem czekam na stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej wobec
przedstawionej kwestii. Je¿eli moja ocena oka¿e siê b³êdna, to bêdê wdziêczny za wyjaœnienia.

Z wyrazami uznania
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Polskie spo³eczeñstwo obieg³y niepokoj¹ce informacje dotycz¹ce prawdopodobnego handlu dzieæmi

w internecie. Wszystko za spraw¹ prowadzonych w sieci stron internetowych przez trudni¹cych siê po-
œrednictwem w tak zwanej adopcji ze wskazaniem. Proceder polega na wyszukiwaniu z jednej strony par
ma³¿eñskich, które nie mog¹ mieæ dzieci, a z drugiej strony, matek zmuszonych trudn¹ sytuacj¹, miêdzy
innymi materialn¹, do oddania swoich dzieci. Wszystko by³oby zgodne z liter¹ prawa, gdyby nie odp³at-
noœæ za tak¹ adopcjê. Z przekazanych mi informacji wynika, i¿ czêœæ pieniêdzy otrzymuje tak zwany po-
œrednik, zaœ czêœæ – biologiczna matka dziecka. Kwoty siêgaj¹ tu kilkunastu, a nawet kilkudziesiêciu ty-
siêcy z³otych.

Niepokoj¹cy jest fakt, i¿ polskie prawo jednoznacznie nie penalizuje wymienionych zachowañ. Niew¹t-
pliwie proceder ten ociera siê o znamiona przestêpstwa z art. 253 kodeksu karnego, jakim jest handel lu-
dŸmi. Zgodnie z wymienionym przepisem, kto uprawia handel ludŸmi nawet za ich zgod¹, podlega karze
pozbawienia wolnoœci na czas nie krótszy od trzech lat. Kto w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej za-
jmuje siê organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolnoœci
od trzech miesiêcy do lat piêciu.

Brak konkretnego przepisu prawnego, okreœlaj¹cego znamiona takich zachowañ w kodeksie karnym,
uniemo¿liwia wymiarowi sprawiedliwoœci poci¹ganie do odpowiedzialnoœci osób b¹dŸ instytucji pode-
jmuj¹cych takie dzia³ania. W wiêkszoœci tego typu spraw jedyny zarzut, jaki mo¿na postawiæ stronom ta-
kiej transakcji, to omijanie procedur adopcyjnych.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o ustosunkowanie siê do wymienionych kwestii
oraz o podjêcie konkretnych dzia³añ maj¹cych na celu spenalizowanie wymienionych czynów jako czy-
nów zabronionych pod groŸb¹ odpowiedzialnoœci karnej przez obowi¹zuj¹c¹ w Rzeczypospolitej Polskiej
ustawê karn¹.

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Dobrzyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Nieop³acanie w okreœlonym przez prawo terminie sk³adek zdrowotnych przez niesolidnych pracodaw-

ców powoduje w konsekwencji nierefundowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia zg³asza-
j¹cych siê do placówek zdrowia pracowników. Trac¹ na tym nie tyle sami pacjenci, którzy podlegaj¹ opie-
ce zdrowotnej, co szpitale, które nie mog¹ wyegzekwowaæ funduszy za wykonane zabiegi lekarskie.
Z udzielonych mi informacji wynika, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia zamiast wyegzekwowaæ nale¿ne
sk³adki od nierzetelnych firm, odmawia refundowania udzielonych œwiadczeñ opieki lekarskiej.

Procedura egzekwowania takich nale¿noœci wi¹¿e siê niew¹tpliwie z wysokimi kosztami, jednak¿e bio-
r¹c pod uwagê wysokoœæ rocznych strat NFZ z powodu nieuiszczania nale¿nych sk³adek, poci¹gniêcie do
odpowiedzialnoœci niesolidnych pracodawców wi¹za³oby siê z wymiernymi korzyœciami. W tym celu op³a-
calne sta³oby siê nawet zatrudnienie nowych osób zajmuj¹cych siê tylko i wy³¹cznie wymienionymi czyn-
noœciami albo zlecenie tego firmom zewnêtrznym.

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze œrodków publicznych, DzU z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póŸniejszymi zmianami, w razie nie-
odprowadzenia przez zobowi¹zanego p³atnika przez okres d³u¿szy ni¿ miesi¹c sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne za ubezpieczonego, fundusz obci¹¿a tego p³atnika poniesionymi kosztami udzielonych ubez-
pieczonemu œwiadczeñ opieki zdrowotnej.

Bior¹cpoduwagêwy¿ejwymienionekwestie zwracamsiêdoPaniMinister znastêpuj¹cymipytaniami.
1. Jaka jest roczna wysokoœæ strat Narodowego Funduszu Zdrowia z powodu nierzetelnych pracodaw-

ców nieodprowadzaj¹cych za swoich pracowników sk³adek zdrowotnych w ogóle, albo w okreœlonym ter-
minie? Proszê o wskazanie tych kwot w odniesieniu do okresu trzech lat wstecz.

2. W ilu przypadkach w roku 2009 Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi³ okreœlonym placówkom me-
dycznym refundacji kosztów leczenia pracowników ubezpieczonych, za których nierzetelni pracodawcy,
mimo istniej¹cego obowi¹zku, nie odprowadzili nale¿nych sk³adek?

3. Jakie dzia³ania podejmowane s¹ w wy¿ej wymienionych kwestiach w odniesieniu do art. 50 ust. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicz-
nych, DzU z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z póŸniejszymi zmianami? Czy s¹ one skuteczne?

4. Wobec ilu pracodawców wszczêto procedury egzekucyjne w odniesieniu do przedmiotowej kwestii
w latach ubieg³ych i w jakiej czêœci by³y one skuteczne?

5. W ilu przypadkach pracownicy sami musieli ponieœæ koszty leczenia i zabiegów refundowanych przez
NFZ z uwagi na nieodprowadzenie przez pracodawców sk³adek w terminie w latach ubieg³ych? Dlaczego
w takich sytuacjach koszta maj¹ ponosiæ pracownicy, od których wynagrodzeñ potr¹cane s¹ sk³adki zdro-
wotne, b¹dŸ placówka medyczna udzielaj¹ca pomocy lekarskiej zg³aszaj¹cym siê do niego pacjentom?

Z powa¿aniem
Jan Dobrzyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

W 2010 r. mija sto lat od ustanowienia Dnia Kobiet œwiêtem o charakterze miêdzynarodowym. Taka ro-
cznica zmusza do refleksji nad przestrzeganiem praw kobiet i ich miejscem w spo³eczeñstwie obywatel-
skim. Mimo licznych krajowych i miêdzynarodowych aktów prawnych dotycz¹cych równych szans kobiet,
w Polsce wci¹¿ wiele z nich podlega dyskryminacji, a wœród nich s¹ matki niepe³nosprawnych osób – dzieci
i doros³ych – niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Ta niedostrzegana, marginalizowana grupa pozba-
wiona jest konstytucyjnych praw równego traktowania, wolnego wyboru i prawa do pracy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepe³nosprawnych „Razem mo¿emy wiêcej”, w tym œro-
dowisko kobiet – matek dzieci niepe³nosprawnych, zwróci³o siê z apelem o wprowadzenie zmian ustawo-
dawczych i wdro¿enie rozwi¹zañ przeciwdzia³aj¹cych wykluczeniu spo³ecznemu matek osób niepe³no-
sprawnych. Miêdzy innymi prosz¹ o stworzenie kompleksowego systemu wsparcia osób niepe³nospra-
wnych (ON) i systemu wspierania rodziców w funkcjach opiekuñczych poprzez dostêpne placówki
opiekuñczo-edukacyjno-rehabilitacyjne, domow¹ opiekê d³ugoterminow¹ w miejscu zamieszkania,
zró¿nicowane wsparcie finansowe dopasowane do zdiagnozowanych indywidualnych potrzeb osoby nie-
pe³nosprawnej, system wsparcia socjalnego dla osób ca³kowicie poœwiêcaj¹cych siê opiece nad ON.

Matki zmuszone do ca³odobowej opieki nad dzieckiem niepe³nosprawnym zwracaj¹ siê z proœb¹ o uzna-
nie domowej opieki nad osob¹ niezdoln¹ do samodzielnej egzystencji za pracê, która ma wymiern¹ wartoœæ
i jako taka powinna byæ doceniona finansowo; o stworzenie na rynku pracy systemu wsparcia rodzi-
ców/opiekunów chc¹cych pogodziæ dzia³alnoœæ zawodow¹ z opiek¹ nad niepe³nosprawnym/chorym
cz³onkiem rodziny.

Niewydolnoœæ pañstwa w zakresie pomocy ON powoduje, ¿e m³ode kobiety – do choroby dziecka aktyw-
ne zawodowo, z planami na ¿ycie – po kilku, kilkunastu, kilkudziesiêciu latach zmagañ z chorob¹ i nie-
pe³nosprawnoœci¹ swych dzieci i ich wykluczeniem spo³ecznym, same staj¹ siê grup¹ izolowan¹ i margi-
nalizowan¹, wymagaj¹c¹ profesjonalnego wsparcia. Bez prawa do pracy, bez dochodów, bez mo¿liwoœci
wypracowania emerytury, matki – opiekunki staj¹ siê obywatelami drugiej kategorii – beneficjentkami
pomocy spo³ecznej teraz i w przysz³oœci.

Niezdolne do samodzielnej egzystencji dziecko nie osi¹ga samodzielnoœci i tym samym nie zwalnia
matki z ci¹g³ej opieki nad nim – przez ca³e swoje ¿ycie bêdzie wymaga³o dwudziestoczterogodzinnego
wsparcia osoby trzeciej. Opieka nad ON to ciê¿ka, odpowiedzialna, wymagaj¹ca du¿ej wiedzy (z zakresu
pielêgniarstwa, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, ró¿norakich terapii), obci¹¿aj¹ca fizycznie i psy-
chicznie praca. Praca, która œwiadczona jest przez matkê – coraz starsz¹, coraz s³absz¹, coraz bardziej
wypalon¹ – 365 dni w roku, bez przerw weekendowych, œwi¹tecznych, urlopowych, do œmierci w³asnej
lub dziecka. Niestety, taka praca wykonywana w domu jest niedostrzegana, niedoceniana, choæ taka sa-
ma œwiadczona w zak³adach opieki spo³ecznej ma swoj¹ wymiern¹ wartoœæ.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy przewiduje siê zmiany ustawodawcze,
maj¹ce na celu zbudowanie kompleksowego systemu wspierania osób niepe³nosprawnych w po³¹czeniu
z systemem wspierania rodziców w funkcjach opiekuñczych oraz godnym, zró¿nicowanym zabezpiecze-
niem socjalnym. Zmiany przepisów pozwoli³yby zapewniæ dziecku w³aœciwe leczenie, rehabilitacjê, edu-
kacjê i rozwój spo³eczny, bez skazywania go wy³¹cznie na opiekê matki, a matkom da³yby wybór pomiê-
dzy opiek¹ uznan¹ za pracê a prac¹ zawodow¹, co ograniczy³oby ubóstwo, jakiego doœwiadczaj¹ obecnie
rodziny z ON, pozwoli³yby na ³¹czenie podwójnych zobowi¹zañ zwi¹zanych z prac¹ zawodow¹ i opiek¹
nad ciê¿ko chorym dzieckiem.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Janinê Fetliñsk¹

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Sytuacja Muzeum Polskiego w Ameryce, The Polish Museum of America, 984 North Milwaukee Ave-

nue, Chicago, Illinois 60642-4101, jest bardzo trudna, a wrêcz dramatyczna.
Muzeum Polskie w Ameryce (MPA), najstarsze i najwiêksze muzeum polskie w Stanach Zjednoczo-

nych, to centrum kultury polskiej, z bogat¹ kolekcj¹ sztuki, unikatowymi zbiorami bibliotecznymi oraz
bezcennym archiwum. W dobie kryzysu sytuacja finansowa MPA znacznie siê pogorszy³a. Poœród oœmio-
milionowej Polonii zaledwie dziewiêæset osób to cz³onkowie MPA. Muzeum nie jest wspomagane finanso-
wo przez rz¹d polski, rz¹d federalny USA ani przez miasto Chicago. W wyniku ciêæ bud¿etowych spowo-
dowanych kryzysem ekonomicznym Stanów Zjednoczonych – i co za tym idzie brakiem wsparcia dla Zje-
dnoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRK), organizacji, w której budynku znajduje
siê MPA – zagro¿one jest dalsze funkcjonowanie placówki. W tej sytuacji istnienie oraz dalszy rozwój tej
polskiej muzealnej instytucji jest naszym wspólnym zadaniem, odpowiedzialnoœci¹ i obowi¹zkiem.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: czy rz¹d polski zna sytuacjê Muzeum
Polskiego w Ameryce? Czy przewiduje podjêcie stosownych dzia³añ w celu utrzymania placówki, bêd¹cej
nasz¹ skarbnic¹ narodow¹, skarbnic¹ dziedzictwa polskiego? Na pewno powinniœmy o tê instytucjê dbaæ
i j¹ wspieraæ. Muzeum Polskie w Ameryce s³u¿y nie tylko naszym rodakom, ale dziêki bogatym zbiorom
tak¿e badaczom amerykañskim, œwiadczy te¿ bezspornie o wk³adzie Polaków w rozwój spo³eczny, kultu-
ralny i materialny Stanów Zjednoczonych.

Janina Fetliñska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra na podnoszone ostatnio g³osy dotycz¹ce wycinki przydro¿nych

drzew na Warmii i Mazurach. Od wielu miesiêcy toczy siê spór o potrzebê budowy dróg, ale równie¿ o ochro-
nê przydro¿nych alei, stanowi¹cych nieod³¹czny element warmiñskiego krajobrazu. Wiele alei parkowych
lub prowadz¹cych do rezydencji ma faktycznie wartoœæ zabytkow¹ i historyczn¹. Zadrzewienia przydro¿ne
harmonijnie ³¹cz¹ krajobraz kulturowy z krajobrazem naturalnym. Czêsto s¹ wa¿nymi ostojami bioró¿no-
rodnoœci, sk³adaj¹ siê z ¿ywych roœlin, pojedynczych drzew, s¹ wa¿nymi korytarzami migracyjnymi, które
³¹cz¹ kompleksy leœne i umo¿liwiaj¹ migracjê drobnych zwierz¹t i ptaków.

Z drugiej strony nie ulega w¹tpliwoœci fakt, ¿e Warmia i Mazury bez szybkich inwestycji w infrastruk-
turê drogow¹ nie maj¹ szansy na rozwój i doœcigniêcie bardziej rozwiniêtych regionów kraju. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e masowe wycinki drzew przydro¿nych nie wynikaj¹ z obowi¹zuj¹cego prawa, gdy¿ nie zakazuje
ono obecnoœci drzew w pasie drogowym drogi publicznej. Wprost przeciwnie, wiele przepisów prawa obe-
jmuje ochron¹ drzewa, w tym te rosn¹ce w pasie drogowym, i krzewy. Ochrona krajobrazu, ró¿norodno-
œci biologicznej, a tym samym alei i drzew, stanowi istotny element realizacji zasady zrównowa¿onego
rozwoju i ma niezwyk³¹ wartoœæ dla obecnych i przysz³ych pokoleñ.

Problemem jest brak œwiadomoœci ekologicznej wœród organów wydaj¹cych decyzje o wycince drzew.
Bardzo czêsto s¹ one wydawane bez odpowiedniej wnikliwoœci. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e zezwalaj¹c na
wycinkê drzew, bardzo rzadko bierze siê pod uwagê kwestiê ochrony walorów krajobrazowych, kulturo-
wych i przyrodniczych – tak wa¿nych w regionie Warmii i Mazur.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra poni¿sze pytania:
1. Czy ministerstwo œwiadome jest wielkoœci opisanego przeze mnie problemu? Czy w zwi¹zku z tym

planuje podj¹æ jakieœ dzia³ania w celu pogodzenia obu stron?
2. Czy mo¿liwe jest przywrócenie przepisów nakazuj¹cych zg³aszanie wycinek drzew przydro¿nych or-

ganom ochrony przyrody oraz wprowadzenie obowi¹zku sporz¹dzania statystyk iloœciowych i jakoœcio-
wych dotycz¹cych wszystkich wyciêtych i nowo zasadzonych drzew w celu wyeliminowania nadmiernych
wycinek?

3. Czy mo¿liwe jest wprowadzenie odrêbnych przepisów dotycz¹cych postêpowania w przypadku in-
westycji drogowych w rejonach cennych kulturowo i krajobrazowo (drogi lokalne i regionalne) oraz dla in-
westycji w infrastrukturê ponadregionaln¹ (drogi krajowe)?

Z powa¿aniem
Ryszard J. Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Aeroklub £ódzki, obchodz¹cy w ubieg³ym roku osiemdziesiêciolecie swego istnienia, na przestrzeni

wielu lat dzia³alnoœci wyszkoli³ rzesze pilotów i skoczków spadochronowych zarówno na potrzeby cywil-
ne, jak i Wojska Polskiego. Niestety, ta zas³u¿ona instytucja w ostatnich latach ma coraz powa¿niejsze
problemy. Wynikaj¹ one z lokalizacji Aeroklubu £ódzkiego na lotnisku Lublinek, przekszta³conym przez
miasto £ódŸ w miêdzynarodowy Port Lotniczy im. W³adys³awa Reymonta. W zwi¹zku z nasilaj¹cym siê
ruchem samolotów rejsowych prowadzenie dzia³alnoœci lotniczej aeroklubu, zw³aszcza w zakresie spa-
dochroniarstwa i szybownictwa, jest znacznie utrudnione.

Istniej¹ jednak przyk³ady zgodnego funkcjonowania aeroklubów z jednostkami wojskowymi na lotnis-
kach w Pruszczu Gdañskim i Dêblinie. Przyk³ady te napawaj¹ dzia³aczy ³ódzkiego sportu lotniczego na-
dziej¹, i¿ z uwagi na brak alternatywnych lotnisk cywilnych w okolicach £odzi mo¿liwe by³oby skorzysta-
nie z goœcinnoœci Wojska Polskiego. Lotniskiem, na którym mo¿liwe by³oby wspólne funkcjonowanie je-
dnostek wojskowych i cywilnych, jest lotnisko w LeŸnicy Wielkiej. Lotnisko w £asku, ze wzglêdu na swój
szczególny charakter, nie mo¿e byæ brane pod uwagê.

Aeroklubowa dzia³alnoœæ lotnicza, ze wzglêdu na jej amatorski charakter, odbywa siê zw³aszcza
w dniach wolnych od pracy i, jak potwierdza praktyka, w znikomym stopniu koliduje to z dzia³alnoœci¹ je-
dnostek wojskowych. Cz³onkowie aeroklubu, jako personel lotniczy, s¹ przyzwyczajeni do wszelkich
ograniczeñ ruchowych zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ lotnicz¹. W szczególnoœci dotyczy to cz³onków Aero-
klubu £ódzkiego, który funkcjonuje na terenie miêdzynarodowego lotniska komunikacyjnego, a zatem
tam, gdzie ograniczenia wynikaj¹ce z przepisów ruchu lotniczego i dotycz¹ce bezpieczeñstwa s¹ nawet
ostrzejsze ni¿ w przypadku lotnisk wojskowych.

Nienale¿y równie¿ zapominaæopozytywnymznaczeniudzia³alnoœci aeroklubowejdlaobronnoœcikraju.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze, zwracam siê do Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o udzielenie informacji,

czy mo¿liwe by³oby wykorzystywanie przez Aeroklub £ódzki lotniska wojskowego w LeŸnicy Wielkiej ko³o
£êczycy, obecnie u¿ytkowanego przez jednostki 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, do dzia³alnoœci lotni-
czej. Oczywiœcie, tak jak w przypadku wy¿ej wymienionych lotnisk, szczegó³owe zasady wspó³pracy sta-
³yby siê przedmiotem uzgodnieñ pomiêdzy zainteresowanymi jednostkami.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê ponownie do Pani Minister z proœb¹ o zainteresowanie siê problemem pacjentów z Wiel-

kopolski, wymagaj¹cych sta³ego stosowania respiratora z powodu przewlek³ej niewydolnoœci oddecho-
wej, podczas gdy w ca³ym województwie nie ma ani jednego zak³adu opiekuñczo-leczniczego, który
móg³by ich przyj¹æ. Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje miejsca w Trzebnicy, E³ku, Olsztynie, Bielawie
pod Warszaw¹ czy Krakowie.

W obszernej odpowiedzi na moje oœwiadczenie z dnia 5 listopada 2009 r. podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Zdrowia, pan Marek Haber pisze, ¿e: „fundusz nie jest organizatorem placówek realizuj¹cych
œwiadczenia opiekuñcze ani zdrowotne; jest p³atnikiem tych œwiadczeñ finansowanych ze œrodków pub-
licznych”. Zaznacza równie¿, ¿e „w myœl ustawy, do kompetencji NFZ nale¿¹ zadania z zakresu okreœlania
jakoœci i dostêpnoœci oraz analizy kosztów œwiadczeñ opieki zdrowotnej, przeprowadzanie konkursów
ofert, rokowañ i zawieranie umów o udzielanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej, a tak¿e monitorowanie ich
realizacji i rozliczanie. Zadania te w imieniu funduszu realizuj¹ dyrektorzy oddzia³ów wojewódzkich, gdy¿
posiadaj¹ najpe³niejsz¹ wiedzê dotycz¹c¹ zapotrzebowania na liczbê i rodzaj œwiadczeñ zdrowotnych
w danym regionie”.

Na szeœcio³ó¿kowym oddziale intensywnej terapii i anestezjologii Szpitala Miejskiego w GnieŸnie nadal
przebywa dwoje pacjentów wentylowanych mechanicznie, w tym jedna od ponad dwóch lat. Mo¿liwe by³oby
oczywiœcie przygotowanie dla nich ³ó¿ek – po spe³nieniu wszystkich wymogów formalnych – w gnieŸnieñ-
skim ZOL. Niestety NFZ nie przewiduje w tym roku kontraktowania takiej us³ugi. Wynika z tego jednozna-
cznie, ¿e nie widzi takiej potrzeby.

Zwracam siê zatem ponownie do Pani Minister z proœb¹ o pomoc w rozwi¹zaniu przedstawionego pro-
blemu.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Chcia³bymzwróciæuwagêPaniMinisternaproblemyszpitali psychiatrycznych,pozbawionychmo¿liwoœci

korzystania ze œwiadczeñ udzielanych przez zespo³y ratownictwa medycznego, takich jak specjalistyczny
transport sanitarny hospitalizowanych tam pacjentów w przypadkach zagro¿enia ich ¿ycia z powodów in-
nych ni¿ psychiczne. Pos³u¿ê siê przyk³adem lokalnym, mimo i¿ problem ma zasiêg ogólnopolski.

Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 82/2007/DSM prezesa NFZ z dnia 09 paŸdziernika 2007 r. zespo³y rato-
wnictwa medycznego zapewniaj¹ce dobow¹ gotowoœæ do udzielania œwiadczeñ nie mog¹ w tym czasie re-
alizowaæ zleceñ od innych podmiotów. Wojewoda wielkopolski wprowadzi³ na okres przejœciowy do 31 lip-
ca 2008 r. tymczasow¹ procedurê dopuszczaj¹c¹ dysponowanie zespo³ów ratownictwa medycznego do
realizacji us³ug w zakresie transportu sanitarnego; z zaznaczeniem, ¿e dotyczyæ to bêdzie sytuacji nad-
zwyczajnych; przy okreœlonych wskazaniach medycznych, gdy pacjent musi byæ transportowany specja-
listycznym pojazdem pod opiek¹ odpowiedniego personelu.

Mimo licznych wniosków dyrektorów zak³adów opieki zdrowotnej, wojewoda nie wyrazi³ zgody na pro-
longatê tego terminu. Przytoczy³ równie¿ odpowiedŸ Ministerstwa Zdrowia na interpelacjê nr 1951, z któ-
rej wynika, ¿e „transport od miejsca zdarzenia do szpitalnych oddzia³ów ratunkowych nale¿y do zakresu
transportu ratownictwa medycznego, a wiêc jest finansowany z bud¿etu pañstwa z czêœci, której dyspo-
nentami s¹ wojewodowie. Transport póŸniejszy – ze œrodków publicznych. W tej sytuacji transport sani-
tarny (miêdzyszpitalny) powinien byæ wykonywany œrodkami transportu sanitarnego, innymi ni¿ pozo-
staj¹ce w gotowoœci na danym terenie zespo³y ratownictwa medycznego”.

Wszelkie przypadki wykonywania transportu przez zespo³y ratownictwa medycznego wykraczaj¹ce
poza art. 44 i 45 ustawy o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym naruszaj¹ ustawê i mog¹ stanowiæ
podstawê do podejmowania kroków prawnych przewidzianych w art. 49 ust. 6 i 7 ustawy oraz w umo-
wach miêdzy p³atnikiem a œwiadczeniobiorc¹.

Nie mo¿na wykorzystywaæ karetek ratownictwa medycznego do transportu pacjenta w stanie zagro¿e-
nia ¿ycia równie¿ w takich przypadkach jak: z oddzia³u intensywnej terapii po diagnostyce z wymogiem
natychmiastowej interwencji neurochirurgicznej lub kardiologicznej, które mo¿na wykonaæ jedynie
w oddalonym o 50 km Poznaniu. Ostatnio wiele pisze siê na temat znaczenia czasu przy wykonaniu koro-
narografii przy zawale serca czy leczeniu fibrynolitycznym przy udarze niedokrwiennym mózgu. Najczê-
œciej ten czas jest zale¿ny w³aœnie od transportu.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wprowadzenie ta-
kich zmian w ustawie o Pañstwowym Ratownictwie Medycznym, ¿eby pacjenci z zagro¿eniem ¿ycia mogli
otrzymaæ niezbêdn¹ pomoc w odpowiednim czasie.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Z dniem 23 stycznia bie¿¹cego roku ze wzglêdu na niezgromadzenie przez koncesjonariusza nale¿y-
tych œrodków finansowych wygas³a koncesja na budowê i eksploatacjê odcinka autostrady Stryków – Py-
rzowice. Ta informacja w istocie rzeczy oznacza za³amanie siê rz¹dowego Programu Budowy Dróg Krajo-
wych na lata 2008-2012, a w szczególnoœci planów rz¹du RP zmierzaj¹cych do ukoñczenia przed rozpo-
czêciem Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012 istotnych elementów sieci drogowej, której odcinek
Stryków – Pyrzowice stanowi jeden z najwa¿niejszych fragmentów.

Wnoszê zatem o podjêcie prac, w wyniku których mo¿liwe bêdzie wykonanie w pierwszej kolejnoœci
fragmentu autostrady Pyrzowice – Czêstochowa od Pyrzowic do drogi DK1 w pó³nocnej czêœci Czêstocho-
wy. Droga DK1 od tego miejsca do £odzi bêdzie mog³a spe³niaæ nieŸle swoje nowe zadanie, przejmuj¹c
ruch w zastêpstwie niewybudowanej autostrady. Niewykonanie tego fragmentu spowoduje znacz¹ce do-
ci¹¿enie autostrady A4 na odcinku Gliwice (Soœnica) – Katowice (wêze³ Murckowska), a zw³aszcza drogi
DK1 na odcinku Katowice – Czêstochowa, który to odcinek ju¿ dzisiaj jest znacznie przeci¹¿ony, jeœli cho-
dzi o jego mo¿liwoœci techniczne.

Zwracam siê do Pana Ministra o wnikliwe przeanalizowanie wskazanej propozycji, która jest jedynym
racjonalnym rozwi¹zaniem w zaistnia³ej sytuacji, i o podjêcie pilnej decyzji.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z dniem 1 stycznia 2007 r. wesz³y w ¿ycie przepisy nowelizuj¹ce ustawê z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. W rozdziale 3a zawarte s¹ przepisy regu-
luj¹ce uprawnienia emerytalne górników. Obok definicji pracy górniczej i pracy równorzêdnej z prac¹
górnicz¹ wyszczególnione s¹ równie¿ okresy pracy górniczej zaliczane w wymiarze pó³torakrotnym.

Zgodnie z art. 50d. 1. podczas ustalania prawa do górniczej emerytury pracownikom zatrudnionym
pod ziemi¹ oraz w kopalniach siarki lub wêgla brunatnego zalicza siê w wymiarze pó³torakrotnym nastê-
puj¹ce okresy pracy na obszarze pañstwa polskiego:

1) w przodkach bezpoœrednio przy urabianiu i ³adowaniu urobku oraz przy innych pracach przodko-
wych, przy monta¿u, likwidacji i transporcie obudów, maszyn urabiaj¹cych, ³aduj¹cych i transportu-
j¹cych w przodkach oraz przy g³êbieniu szybów i robotach szybowych.

2) w dru¿ynach ratowniczych.
Ustalaj¹c wysokoœæ emerytur górniczych do tych okresów stosuje siê przelicznik 1,8.
Ten sam artyku³ w pkcie 3 stanowi, i¿ minister w³aœciwy w porozumieniu z ministrem gospodarki i mi-

nistrem Skarbu Pañstwa w drodze rozporz¹dzenia okreœla szczegó³owo stanowiska pracy, na których za-
trudnienie zalicza siê w myœl ust. 1 i 2 w wymiarze pó³torakrotnym. Szczegó³owy wykaz tych¿e stanowisk
zawiera rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie okreœlenia
niektórych stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze pó³torakrotnym przy
ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty (DzU z dnia 11 stycznia 1995 r.).

W za³¹czniku tym, na co zwrócili mi uwagê pracownicy kopalñ, pominiêto stanowisko pracy, na któ-
rym zatrudnieni s¹ pracownicy dokonuj¹cy do³owych pomiarów górniczo-geologicznych, a z racji cha-
rakteru i miejsca pracy, rodzaju i specyfiki wykonywania robót, wreszcie wymiaru czasu pracy spe³niaj¹
oni warunki postawione innym stanowiskom w przytoczonym rozporz¹dzeniu. Obecnie efekt jest taki, ¿e
pracownicy oddzia³u pomiarów do³owych maj¹ naliczane emerytury na du¿o gorszych warunkach. Po-
strzegam to jako nierówne traktowanie pracowników zatrudnionych w identycznych warunkach i wyko-
nuj¹cych podobn¹ pracê.

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia przybli¿ê zakres robót i charakterystykê prac dzia³ów mierni-
czych w kopalniach wêgla kamiennego:

— pomiary w czole dr¹¿onych przodków (stabilizacja kierunków i punktów geodezyjnych, postêpy ro-
bót przodkowych, pomiary miernicze i geologiczne struktury warstw pok³adów – pomiary mi¹¿szoœci i kli-
wa¿u wêgla, pobieranie prób wêgla i ska³ itp.

— pomiary w eksploatowanych œcianach (postêpy frontów, pomiar prostolinijnoœci œcian, pobieranie
prób wêgla z frontu œciany itp.

— pomiary w szybach.
W zwi¹zku z tym proszê o podjêcie prac w kierunku uzupe³nienia wykazu stanowisk pracy zawartych

w rozporz¹dzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie okreœlenia nie-
których stanowisk pracy górniczej oraz stanowisk pracy zaliczanej w wymiarze pó³torakrotnym przy
ustalaniu prawa do górniczej emerytury lub renty o stanowisko: pracownik zatrudniony przy pomiarach
mierniczych pod ziemi¹.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Dokonana w 2009 r. nowelizacja ustawy – Prawo ochrony œrodowiska nie we wszystkich zmianach

przyczynia siê do polepszenia stanu œrodowiska.
W województwie œl¹skim znacznym zainteresowaniem cieszy³a siê akcja likwidacji tzw. niskiej emisji

(powodowanej m.in. przez eksploatacjê starych pieców wêglowych), której efektem jest znaczne zanieczy-
szczenie powietrza. Samorz¹dy dop³aca³y w³aœcicielom budynków mieszkalnych do wymiany takich pie-
ców na gazowe, olejowe albo nowoczesne wêglowe, emituj¹ce znacznie mniej zanieczyszczeñ ni¿ systemy
grzewcze starego typu. Jednak¿e wspomniana nowelizacja uchyli³a przepisy, na podstawie których udzie-
lane by³y dotacje mieszkañcom oraz innym podmiotom dzia³aj¹cym na terenie danej gminy. Samorz¹dy
bez wyraŸnej podstawy prawnej nie mog¹ dotowaæ zadañ, które wczeœniej z powodzeniem by³y realizowane.
Powoduje to niezrozumienie ze strony mieszkañców, którzy po zmianie przepisów nie mog¹ ubiegaæ siê
o dofinansowanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych ochronie œrodowiska. Uchylono bowiem przepisy, które spraw-
dzi³y siê w praktyce, i tym samym doprowadzono do sytuacji, w której samorz¹dy maj¹ zwi¹zane rêce i nie
mog¹ realizowaæ po¿ytecznych dla œrodowiska celów, a jednoczeœnie zosta³y zobowi¹zane do przeznaczenia
wszystkich wp³ywów z kar i op³at na dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z ochron¹ œrodowiska.

Wobec powy¿szego proszê o podjêcie prac maj¹cych na celu przywrócenie samorz¹dom mo¿liwoœci
udzielania dop³at w³aœcicielom budynków mieszkalnych, którzy zdecyduj¹ siê na likwidacjê niskiej emi-
sji, szczególnie uci¹¿liwej na Œl¹sku w okresie grzewczym.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Jak wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ w Gdañsku,

stan z grudnia 2009 r., który dotyczy kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie starogar-
dzkim, podstawowymi barierami podjêcia pracy s¹ bariery infrastrukturalne: brak komunikacji oraz
brak miejsc w placówkach opiekuñczych. Niemal co pi¹ta respondentka w badaniach IBnGR wskazuje
koniecznoœæ opieki nad dzieckiem jako przyczynê pozostawania bez pracy. Niedostatek przedszkoli
wrêcz uniemo¿liwia podjêcie pracy przez kobiety wychowuj¹ce ma³e dzieci.

Prawo oddania dziecka do przedszkola maj¹ w pierwszej kolejnoœci (lub wy³¹cznie) osoby pracuj¹ce.
Tym bardziej, ¿e preferowane s¹ te rodziny, w których oboje rodzice pracuj¹. Kobieta bezrobotna poszu-
kuj¹ca pracy nie ma mo¿liwoœci skorzystania z us³ug opiekuñczych przedszkola, zatem jej szanse ju¿ na
starcie s¹ mniejsze. Ma ma³e dzieci i nie jest na tyle mobilna, aby aktywnie poszukiwaæ pracy, jeŸdziæ na
rozmowy kwalifikacyjne itd.

Deficyt miejsc w tych placówkach znacznie podnosi koszt wynajêcia opieki, co dodaj¹c do kosztów do-
jazdów do pracy stawia pod znakiem zapytania ekonomiczny sens podejmowania zatrudnienia. Najczê-
œciej w gminie i okolicy jest jedno przedszkole. W niektórych przypadkach przedszkola nie ma. Dlatego te¿
dzieci kobiet biernych, chocia¿ powinny iœæ do przedszkola, nie maj¹ na nie szans. Dzieci rodziców nie-
pracuj¹cych nie maj¹ mo¿liwoœci edukacji przedszkolnej.

Organizuj¹c punkty opiekuñcze (domowe przedszkola), mo¿na by zapewniæ wsparcie tym kobietom
i jednoczeœnie unikn¹æ rozbudowy sieci przedszkoli. Jedn¹ z form aktywizacji mo¿e byæ nak³onienie ko-
biet 45+ do prowadzenia takich domów opieki doraŸnej, przy wspó³finansowaniu np. ze œrodków unij-
nych. Pozwoli to na zbudowanie sieci wzajemnej pomocy dla kobiet w ró¿nym wieku. Konieczne jest opra-
cowanie w tym wzglêdzie procedur ukierunkowanych na ten charakter aktywizacji zawodowej kobiet
w po³¹czeniu ze z³agodzeniem przepisów zezwalaj¹cych na prowadzenie przedszkola w warunkach do-
mowych.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Liczne sygna³y ze strony rybaków dolnoœl¹skich obliguj¹ mnie do wyst¹pienia w sprawie rekompensat

dla rybactwa œródl¹dowego, w oparciu o program PO Ryby 2007–2013 (oœ 2., œrodek 2.2. „Dzia³ania
wodno-œrodowiskowe”).

Wiêkszoœæ stawów dolnoœl¹skich po³o¿ona jest na terenach objêtych programem „Natura 2000”. Na tych
obszarach rybacy ponosz¹ dodatkowe koszty zwi¹zane z realizacj¹ programu. Do tej pory rybacy nie otrzy-
mywali ¿adnych rekompensat, a ponosili koszty. Nawet ornitolodzy stwierdzaj¹ znaczne obci¹¿enia finan-
sowe zwi¹zane z ptactwem bytuj¹cym na stawach i przelatuj¹cym nad nimi. Ró¿ne gatunki ptaków, wydry
oraz bobry stwarzaj¹ ograniczenia w pielêgnacji stawów na obszarach chronionych itp.

Na Dolnym Œl¹sku znajduje siê najwiêkszy kompleks stawów po³o¿onych w Dolinie Baryczy. Na znacz-
nej ich czêœci obowi¹zuj¹ ograniczenia z tytu³u programu „Natura 2000”, parku krajobrazowego i rezer-
watu ornitologicznego „Stawy Milickie”. Czêœæ spoœród stawów zosta³a umieszczona na liœcie UNESCO
Living Lakes, co tylko potwierdza szczególne znaczenie tego rejonu. Od kilku lat rybacy dolnoœl¹scy bory-
kaj¹ siê z problemem spowodowanym przez wirusa KHV powoduj¹cego straty w produkcji rybackiej
w wysokoœci nawet ponad 80% obsady.

Ju¿ w za³¹czniku do rozporz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Sekto-
rowy Program Operacyjny „Rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” zwrócono uwagê na to, ¿e „sta-
wy (...) przyczyniaj¹ siê do oczyszczania wód, zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci retencjonowania wody powie-
rzchniowej, tworz¹ liczne siedliska dla zwierz¹t gatunków prawnie chronionych. (...) Rentownoœæ pro-
dukcji karpi jest niezadowalaj¹ca. (...) Ceny nie zapewniaj¹ odnowienia i modernizacji warsztatu pracy.
Wzrost cen œrodków produkcji, us³ug oraz konserwacji stawów zagra¿a egzystencji hodowców i ogranicza
retencjê wody”. Jednak¿e dopiero od niedawna pojawi³a siê nadzieja, ¿e bêd¹ rekompensaty dla hodow-
ców ryb ze „Zrównowa¿onego rozwoju sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-
–2013” w ramach œrodka 2.2. „Dzia³ania wodno-œrodowiskowe”. S¹ to pierwsze mo¿liwe rekompensaty
zwi¹zane z utrzymywaniem produkcji rybackiej w stawach, w przeciwieñstwie do na przyk³ad œrodków
przeznaczanych na rybo³ówstwo morskie, zwi¹zanych z zaniechaniem po³owów ryb czy przetwórstwem.
Jednak¿e kwoty przeznaczone na ten œrodek bez winy rybaków zosta³y znacz¹co niedoszacowane, o czym
œwiadczy fakt, i¿ na 31 grudnia 2009 r. z³o¿ono wnioski wykorzystuj¹ce przyznany limit w 289,78%, pod-
czas gdy na inne œrodki zapotrzebowanie nie wype³ni³o limitów.

Proponujê przeanalizowaæ wykorzystanie funduszy w ramach osi 2. „Akwakultura, rybo³ówstwo œród-
l¹dowe,przetwórstwo i obrótproduktami rybo³ówstwa i akwakultury”, by³yprzesuniêtenaœrodek2.2. „Dzia-
³ania wodno-œrodowiskowe” w celu zaspokojenia potrzeb. W przypadku dzia³añ wodno-œrodowiskowych
œrodki tewinnybyæw jaknajszybszymczasiewyp³acaneka¿demu,kto spe³niwymagania, podobnie jak to siê
dzieje w przypadku dzia³añ rolno-œrodowiskowych dla rolników. Proponujê, by niewykorzystane œrodki z in-
nych dzia³añ przesun¹æ na sfinansowanie kolejnych oczekuj¹cych, pozytywnie ju¿ zweryfikowanych wnios-
ków. Przyczyni siê to do poprawnego funkcjonowania gospodarstw rybackich, ale tak¿e pozwoli na wykorzy-
stanie ca³oœci przyznanych funduszy przez nasz kraj.

Na dzieñ pozytywnej weryfikacji wniosków mia³y wp³yw zmiany wymagañ w trakcie sk³adania wnios-
ków i brak pe³nej informacji w dniu rozpoczêcia sk³adania wniosków co do kompletnoœci wymaganych
dokumentów! Za fakt ten trudno obwiniaæ jedynie beneficjentów. Trudna sytuacja finansowa rybaków
oraz ogromne znaczenie przyrodnicze i ekologiczne produkcji karpiowej powinny zwróciæ nasz¹ uwagê na
fakt, ¿e mog¹ wyst¹piæ bankructwa, ale pogorszy siê tak¿e stan naszej polskiej przyrody, bêdzie mniej ga-
tunków zwierz¹t, a woda, o któr¹ w Polsce powinniœmy siê troszczyæ, bêdzie gorszej jakoœci.

Zwracam siê z proœb¹ o analizê mo¿liwoœci zwiêkszenia œrodków na dop³aty wodno-œrodowiskowe.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Polska, z racji swojego po³o¿enia geograficznego, postrzegana jest jako wa¿ny kraj tranzytowy. Przez
Polskê przebiegaj¹ paneuropejskie korytarze transportowe, dlatego te¿ szczególn¹ szans¹ dla rozwoju
gospodarczego naszego kraju s¹ wszelkie inwestycje w infrastrukturê transportow¹ po³o¿on¹ w ci¹gu
szlaków o znaczeniu miêdzynarodowym. W ostatnich latach du¿o uwagi poœwiêca siê równie¿ kwestii ró-
wnomiernego rozwoju ró¿norodnych œrodków transportu, k³ad¹c jednoczeœnie akcent na te, które s¹
bezpieczne i przyjazne œrodowisku. Potrzeba zapewnienia tak zwanej intermodalnoœci by³a wielokrotnie
podkreœlana we wspólnotowej polityce transportowej. Unia Europejska zwraca przy tym uwagê na konie-
cznoœæ wykorzystania w wiêkszym stopniu œrodków transportu, które mog¹ byæ alternatyw¹ dla trans-
portu drogowego; chodzi miêdzy innymi o wodny transport œródl¹dowy.

Zagadnienia dotycz¹ce transportu s¹ równie¿ przedmiotem debaty na arenie miêdzynarodowej. Jak
wynika z Umowy o g³ównych œródl¹dowych drogach wodnych znaczenia miêdzynarodowego (AGN), przy-
jêtej przez sta³y Komitet Transportu L¹dowego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych (EKG ONZ), na obszarze Polski wyodrêbniono trzy œródl¹dowe drogi wodne o znaczeniu
miêdzynarodowym. We wspomnianym dokumencie wskazano równie¿ na potrzeby inwestycyjne, istotne
z punktu widzenia dalszego rozwoju sieci wodnych po³¹czeñ œródl¹dowych w Europie. EKG ONZ zwraca
uwagê, miêdzy innymi, na brak dogodnego po³¹czenia Morza Ba³tyckiego z Morzem Czarnym, wskazuj¹c
przy tym na zasadnoœæ wybudowania korytarza wodnego ³¹cz¹cego Odrê z Dunajem. Wed³ug wstêpnych
projektów kana³ zlokalizowany by³by na terenie Polski – po³¹czenie KoŸla z czesk¹ Ostraw¹ – Republiki
Czeskiej oraz Austrii.

Budowê kana³u Odra – Dunaj nale¿y postrzegaæ zatem jako ogromn¹ szansê dla regionów po³o¿onych
wzd³u¿ rzeki Odry, w tym w szczególnoœci dla województw: dolnoœl¹skiego, opolskiego i œl¹skiego. Po-
³¹czenie to stanowi³oby istotne uzupe³nienie mo¿liwoœci transportu towarów w Europie w kierunku
pó³noc–po³udnie. Realizacja opisanej inwestycji doprowadzi³aby do wyraŸnego zintensyfikowania ruchu
rzecznego na Odrze. To z kolei oznacza³oby potrzebê utworzenia centrów logistycznych, budowy nowych
i rozbudowy istniej¹cych portów rzecznych. W konsekwencji zatem powsta³yby nowe miejsca pracy, a po-
tencjalni inwestorzy zyskaliby dodatkowy bodziec do inwestowania tu kapita³u.

Bior¹cpoduwagêprzedstawionekorzyœci, zastanawiaæmusibrakujêcia takwa¿negozagadnieniaw„Poli-
tyce transportowej pañstwa na lata 2006–2025”, gdzie g³ówny nacisk k³adzie siê na rozwój sieci drogowej
i kolejowej, a w przypadku ¿eglugi œródl¹dowej zak³ada siê jedynie pewne dzia³ania modernizacyjne.

Budowa wspomnianego po³¹czenia, którego d³ugoœæ ma wynieœæ oko³o 500 km, jest bez w¹tpienia in-
westycj¹ na ogromn¹ skalê. Sukces tego przedsiêwziêcia zale¿y od wspó³pracy wielu podmiotów, równie¿
w wymiarze miêdzynarodowym. Wydaje siê jednak, ¿e pierwszym krokiem powinno byæ zapisanie stoso-
wnych dzia³añ w dokumentach strategicznych, a takim jest chocia¿by wspomniana „Polityka transporto-
wa pañstwa na lata 2006–2025”.

Maj¹c na uwadze przedstawione argumenty, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do rozbudowy sieci dróg wodnych w Polsce. W szczególnoœci proszê o rozwa¿enie mo¿liwo-
œci wsparcia inicjatyw maj¹cych na celu rozpoczêcie budowy kana³u Odra – Dunaj.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Jednym z priorytetów zapisanych w polityce transportowej Unii Europejskiej jest zapewnienie równo-
miernego rozwoju podsystemów transportowych, a tak¿e wspieranie zintegrowanych, intermodalnych
systemów przewozu towarów i osób. W wyniku realizacji tych za³o¿eñ spodziewane jest, miêdzy innymi,
zmniejszenie negatywnego wp³ywu sektora transportowego na œrodowisko naturalne poprzez obni¿enie
emisji dwutlenku wêgla. W tym kontekœcie szczególnego znaczenia nabiera wspieranie transportu towa-
rów z wykorzystaniem œródl¹dowych dróg wodnych jako bardziej przyjaznego œrodowisku ani¿eli trans-
port drogowy.

Zagadnienia dotycz¹ce transportu s¹ równie¿ przedmiotem debaty na arenie miêdzynarodowej. Jak
wynika z Umowy o g³ównych œródl¹dowych drogach wodnych znaczenia miêdzynarodowego (AGN), przy-
jêtej przez sta³y Komitet Transportu L¹dowego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów
Zjednoczonych (EKG ONZ), na obszarze Polski wyodrêbniono trzy œródl¹dowe drogi wodne o znaczeniu
miêdzynarodowym. We wspomnianym dokumencie wskazano równie¿ na potrzeby inwestycyjne, istotne
z punktu widzenia dalszego rozwoju sieci wodnych po³¹czeñ œródl¹dowych w Europie. EKG ONZ zwraca
uwagê, miêdzy innymi, na brak dogodnego po³¹czenia Morza Ba³tyckiego z Morzem Czarnym, wskazuj¹c
przy tym na zasadnoœæ wybudowania korytarza wodnego ³¹cz¹cego Odrê z Dunajem. Wed³ug wstêpnych
projektów kana³ zlokalizowany by³by na terenie Polski – po³¹czenie KoŸla z czesk¹ Ostraw¹ – Republiki
Czeskiej oraz Austrii.

Rozwi¹zanie takie oznacza³oby wyraŸne zwiêkszenie zainteresowania rzek¹ Odr¹ jako kluczowym
szlakiem œródl¹dowym. Ponadto przedmiotowa inwestycja wpisywa³aby siê w ogólne za³o¿enia wspólno-
towej polityki transportowej, tak¿e w kontekœcie ochrony œrodowiska naturalnego przed nadmiern¹ emi-
sj¹ dwutlenku wêgla. Co wiêcej, zlokalizowane na kanale stopnie wodne by³yby dogodnym miejscem do
budowy przyjaznych œrodowisku elektrowni wodnych. Po³¹czenie to mog³oby odgrywaæ w pewnym stop-
niu równie¿ rolê przeciwpowodziow¹.

Budowê kana³u Odra – Dunaj nale¿y postrzegaæ tak¿e jako ogromn¹ szansê dla rozwoju regionów po-
³o¿onych wzd³u¿ rzeki Odry, w tym w szczególnoœci dla województw: dolnoœl¹skiego, opolskiego i œl¹skie-
go. Znaczne zwiêkszenie ruchu towarowego na Odrze spowoduje powstanie nowych miejsc pracy w tych
regionach – na przyk³ad centra logistyczne, porty – oraz przyci¹gnie nowych inwestorów.

Bior¹c pod uwagê przytoczone argumenty, zastanawiaæ musi stanowisko wyra¿one w projekcie Naro-
dowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030. Lektura tego dokumentu pozwala s¹dziæ, ¿e w ci¹gu naj-
bli¿szych dwóch dziesiêcioleci w Polsce nie jest planowane rozbudowywanie œródl¹dowych dróg wodnych
na potrzeby towarowego transportu wodnego, a podejmowane dzia³ania bêd¹ siê koncentrowaæ jedynie
na modernizacji infrastruktury ju¿ istniej¹cych szlaków.

Wydaje siê, ¿e takie podejœcie mo¿e doprowadziæ do marginalizacji znaczenia polskich œródl¹dowych
dróg wodnych. Ponadto brak stosownych zapisów w krajowych dokumentach o charakterze strategicz-
nym powoduje, ¿e wszelkie oddolne inicjatywy w tym zakresie skazane s¹ na niepowodzenie.

Zwracam siê zatem z uprzejm¹ proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci ujêcia w Narodowej Strategii Gospoda-
rowania Wodami 2030 zapisów sprzyjaj¹cych rozbudowie œródl¹dowych szlaków wodnych, ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem inwestycji w zakresie budowy po³¹czenia Odra – Dunaj.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wsparcie inicjatywy zmiany przepisów ustawy – Prawo o ruchu

drogowym w zakresie prawa oœrodków miejskich do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.
W obecnym stanie prawnym funkcjonuj¹ oœrodki ruchu drogowego w miastach czterdziestotysiêcz-

nych, które posiadaj¹ prawa powiatu. Niezrozumia³y jest fakt, ¿e egzaminy nie mog¹ byæ przeprowadzane
w miastach znacznie wiêkszych, czêsto siedemdziesiêcio- czy osiemdziesiêciotysiêcznych, które dysponuj¹
o wiele wiêkszym potencja³em technicznym, gdzie znacznie wiêksze s¹ te¿ oczekiwania ze strony spo³eczeñ-
stwa. Status posiadania praw powiatu nie jest obiektywnym wyznacznikiem potencja³u danego oœrodka
miejskiego. Kategoria ta nie ma znaczenia w zakresie jakoœci przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy.
Wydaje siê, ¿e bardziej obiektywnym wyznacznikiem wielkoœci miasta jest status prezydencki. Nale¿y te¿
podnieœæ, i¿ wokó³ miast przywo³anej wielkoœci czêsto zlokalizowane s¹ te¿ liczne mniejsze miejscowoœci,
co znacznie zwiêksza populacjê potencjalnych kandydatów na kierowców.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian niew¹tpliwie zwiêkszy dostêpnoœæ do egzaminu na prawo jaz-
dy. Ten kierunek zmian przepisów jest realizacj¹ koncepcji decentralizacji administracji i likwiduje ni-
czym nieuzasadnion¹, w tym przypadku, kategoryzacjê uzale¿nion¹ od posiadania prawa miasta powia-
towego. Projekt ten jest równie¿ w pe³ni uzasadniony od strony ekonomicznej, gdy¿ likwiduje koniecz-
noœæ licznych wyjazdów do czêsto odleg³ych oœrodków egzaminacyjnych. Wierzê, ¿e te i wiele innych ar-
gumentów oraz oczekiwania spo³eczne przekonaj¹ Pana Ministra do poparcia przedmiotowych zmian
w zakresie przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

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!
W zwi¹zku z pismem skierowanym do mnie przez rolnika z terenu gminy Bia³a Piska z proœb¹ o inter-

wencjê w sprawie realizacji przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dzia³añ z zakresu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego
PROW 2007–2013 oraz dzia³ania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci” proszê o zajêcie
stanowiska w tych sprawach.

W kwietniu 2009 r. wnioskodawca z³o¿y³ w Oddziale Regionalnym ARiMR w Olsztynie wniosek o przy-
znanie pomocy w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

W losowaniu wniosek zosta³ wylosowany w kolejnoœci do rozpatrywania. Zgodnie z procedur¹, po tej
dacie powinien byæ rozpatrywany pod wzglêdem merytorycznym i formalnym. Wnioskodawca dowiedzia³
siê jednak na pocz¹tku wrzeœnia, ¿e rozpatrywane s¹ wnioski i podpisywane s¹ umowy z podmiotami,
których wnioski zosta³y wylosowane z dalszymi numerami.

W po³owie wrzeœnia 2009 r. rolnik uda³ siê do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do
Oddzia³u Regionalnego w Olsztynie i uzyska³ informacjê, ¿e do czasu spotkania wniosek nie by³ rozpatry-
wany, ale w trybie pilnym zostanie przekazany innemu pracownikowi ARiMR, który w ci¹gu kilku dni
sprawdzi, czy wniosek jest zgodny z wymogami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu ministra rolnictwa i roz-
woju wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objêtego PROW 2007–2013. Po
dwóch dniach wnioskodawca otrzyma³ pismo wzywaj¹ce do poprawy i uzupe³nienia wniosku w ci¹gu
dwudziestu jeden dni od daty otrzymania wezwania. Wnioskodawca z³o¿y³ w wymaganym terminie wy-
magane dokumenty dotycz¹ce miêdzy innymi potwierdzenia sta¿u pracy w rolnictwie. Pracownicy mery-
toryczni stwierdzili, ¿e zgodnie z instrukcj¹ wype³niania wniosków o pomoc wnioskodawca musi okazaæ
umowê dzier¿awy gruntów rolnych z tak zwan¹ dat¹ pewn¹. W przypadku wnioskodawcy umowa nie
spe³nia takiego wymogu. W z³o¿onych wyjaœnieniach rolnik stan¹³ na stanowisku, ¿e ¿aden przepis roz-
porz¹dzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 17 paŸdziernika 2007 r. w sprawie szczególnych wa-
runków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Modernizacja gospodarstw rol-
nych” objêtego PROW 2007–2013 z póŸn. zm. nie okreœla, i¿ umowa dzier¿awy musi posiadaæ datê pew-
n¹. Nie wynika to z §2 ust. 1 pkt 5 lit. c w zwi¹zku z §2 ust. 2 pkt 3 przedmiotowego rozporz¹dzenia. Nie
okreœla tego tak¿e art. 693 §1 i art. 336 kodeksu cywilnego, który okreœla definicjê posiadania, a doku-
menty oraz przepisy prawa przedstawione przez wnioskodawcê niepodwa¿alnie stwierdzaj¹, i¿ ma on co
najmniej trzyletni sta¿ w rolnictwie. Te dokumenty to:

– umowa dzier¿awy,
– akty notarialne potwierdzaj¹ce nabycie nieruchomoœci rolnych,
– inne dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie gospodarstwa rolnego (protoko³y kontroli ARiMR, decyz-

je kierownika biura ARiMR o przyznaniu p³atnoœci),
– umowa z jednostk¹ certyfikuj¹c¹ prowadz¹c¹ kontrole w ramach realizacji programu rolnoœrodowis-

kowego.
Po z³o¿eniu dokumentów wnioskodawca otrzyma³ informacjê od pracownika Oddzia³u ARiMR w Ol-

sztynie o potrzebie uzyskania wyk³adni dotycz¹cej z³o¿onych dokumentów potwierdzaj¹cych sta¿ pracy
w rolnictwie dokonanej przez centralê Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Minê³o od tego dnia ponad cztery miesi¹ce, a stanowiska ARiMR w tej kwestii nadal nie ma. Wniosko-
dawca otrzyma³ z Oddzia³u Regionalnego w Olsztynie informacjê, ¿e sprawa nadal pozostaje bez odpowie-
dzi mimo skierowania dwukrotnie pisemnego zapytania do centrali MRiMR w Warszawie.

Kolejny problem dotyczy przyznania pomocy w ramach dzia³ania „Uczestnictwo rolników w systemach
jakoœci ¿ywnoœci”.

Rolnik na prze³omie maja i czerwca 2009 r. z³o¿y³ wniosek o przyznanie pomocy finansowej W-1/140
wraz z wymaganymi za³¹cznikami. Wnioskodawca ubiega siê o pomoc w zakresie zwrotu kosztów kontro-
li, po przeprowadzeniu których wydaje siê certyfikat, o którym mowa w rozporz¹dzeniu Komisji (WE)
nr 889/2008 z dnia 5 wrzeœnia 2008 r. ustanawiaj¹cym szczegó³owe zasady wdra¿ania rozporz¹dzenia
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w od-
niesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
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W odpowiedzi na z³o¿ony wniosek otrzyma³ informacjê, ¿e wniosek nie mo¿e byæ rozpatrywany, ponie-
wa¿ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie posiada akredytacji pozwalaj¹cej na udziele-
nie wsparcia.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegó³o-
wych warunków i trybu przyznawania oraz wyp³aty pomocy finansowej w ramach dzia³ania „Uczestni-
ctwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 pomoc mo¿e otrzymaæ producent rolny, wpisany do ewidencji producentów rolnych prowa-
dzonej przez ARiMR, który nie zosta³ wykluczony z ubiegania siê o pomoc na podstawie przepisów Unii
Europejskiej i krajowych, wytwarza w ramach ni¿ej wymienionych systemów jakoœci ¿ywnoœci produkty
przeznaczone do spo¿ycia przez ludzi oraz do³¹czy³ do wniosku o przyznanie p³atnoœci kopiê certyfikatu,
o którym mowa w rozporz¹dzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 wrzeœnia 2008 r. ustanawiaj¹cym
szczegó³owe zasady wdra¿ania rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli
(DzU UE L 250 z 18.09.2008, str. 1), w za³¹czniku XII, wydanego przez upowa¿nion¹ jednostkê certyfiku-
j¹c¹ nie wczeœniej ni¿ dziewiêæ miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
Takie dokumenty zosta³y z³o¿one w siedzibie Oddzia³u Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Olsztynie.

Do dnia dzisiejszego wnioskodawca nie otrzyma³ decyzji o przyznaniu b¹dŸ odmowie przyznania po-
mocy finansowej, nie otrzyma³ tak¿e ¿adnego pisma informuj¹cego, w jakim terminie wniosek zostanie
rozpatrzony, co nie tylko jest z³amaniem §6 ust. 2 rozporz¹dzenia, które okreœla szeœædziesiêciodniowy
termin wydania decyzji od z³o¿enia wniosku, ale tak¿e przepisów kodeksu postêpowania administracyj-
nego, a w szczególnoœci art. 35 §1. (organy administracji publicznej obowi¹zane s¹ za³atwiaæ sprawy bez
zbêdnej zw³oki), art. 36 §1,2: „§1. O ka¿dym przypadku nieza³atwienia sprawy w terminie okreœlonym
w art. 35 organ administracji publicznej obowi¹zany jest zawiadomiæ strony, podaj¹c przyczyny zw³oki
i wskazuj¹c nowy termin za³atwienia sprawy; § 2. Ten sam obowi¹zek ci¹¿y na organie administracji pub-
licznej równie¿ w przypadku zw³oki w za³atwieniu sprawy z przyczyn niezale¿nych od organu”.

W zwi¹zku z takim trybem procedowania sprawy wnioskodawca nie ma prawnej mo¿liwoœci z³o¿enia
wniosku o p³atnoœæ, gdy¿ nie posiada wiedzy czy z³o¿ony wiosek tak¹ pomoc uzyska. Doprowadza to do
sytuacji, w której z winy organu, a w tym przypadku jest to bezsporne, wnioskodawca mo¿e zostaæ pozba-
wiony pomocy finansowej.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie obowi¹zuj¹ ¿adne terminy rozpatrywa-

nia wniosków zgodnie z kodeksem postêpowania administracyjnego?
2. Czy brak jednoznacznie okreœlonych przepisów dotycz¹cych potwierdzenia sta¿u pracy w rolnictwie

– poza tymi, które wymieni³em – nie powoduje odrzucenia wniosków rolników w ramach realizacji progra-
mu „Modernizacja gospodarstw rolnych”?

3. Czy brak akredytacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do rozpatrywania wnios-
ków w ramach dzia³ania „Uczestnictwo rolników w systemach jakoœci ¿ywnoœci”, do dnia 26 listopada
2009 r. nie spowoduje nieuzyskania pomocy przez rolników, którzy z³o¿yli wnioski przed terminem uzys-
kania akredytacji?

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko-
³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana z proœb¹ o wsparcie wniosku z³o¿onego 16 grudnia 2009 r. przez Nadleœnictwo

Maskuliñskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzia³ania 226 „Odtwarzanie potencja³u
produkcji leœnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”.
Wniosek dotyczy modernizacji i przebudowy dojazdów przeciwpo¿arowych nr 20 i 34 w leœnictwach Gu-
zianka, Krzy¿e i Drapacz.

Droga ta stanowi najkrótsze po³¹czenie z miejscowoœciami Karwica i Krzy¿e. Podstawow¹ i najwa¿niej-
sz¹ funkcj¹ tej drogi bêdzie wykorzystywanie jej jako dojazdu po¿arowego, gdy¿ przebiega ona nieopodal
brzegów Jeziora Nidzkiego. Teren Puszczy Piskiej w okresie letnim jest szczególnie nara¿ony na zagro¿e-
nia po¿arowe. Potê¿ny obszar lasów i brak dróg lokalnych utrudnia akcje ratownicze.

Ponadto droga, której dotyczy wniosek, stanowi jedyn¹ drogê dojazdow¹ do pracy w poszczególnych
leœnictwach (Ruczaj, Krzy¿e, Borek, Zaroœlak, Drapacz, Turoœl i Guzianka) oraz dla pracowników ZUL
i S³u¿by Leœnej. Ma równie¿ du¿e znaczenie dla rozwoju turystyki, gdy¿ stanowi jedyny dojazd do Muze-
um K. I. Ga³czyñskiego znajduj¹cego siê w Leœniczówce Pranie, które odwiedza corocznie oko³o dwudzie-
stu tysiêcy osób. Jest to tak¿e jedyny dojazd do wydzier¿awionych pól biwakowych (Zielona, Bobrowa,
Drapacz i Lasek) ciesz¹cych siê du¿ym zainteresowaniem turystów. Ze wzglêdu na atrakcyjnoœæ terenów
w obrêbie tej drogi zlokalizowane s¹ liczne oœrodki wczasowe i pensjonaty. Niestety jej infrastruktura nie
sprzyja rozwojowi turystyki, która jest jedn¹ z najwa¿niejszych ga³êzi gospodarki na naszym terenie.

Obecnie jest to droga ¿wirowo-gruntowa w du¿ej czêœci wysypana ¿u¿lem wywiezionym tam trzydzie-
œci lat temu. Jej stan jest katastrofalny, a koszty utrzymania bardzo wysokie. Mimo znacznych nak³adów
finansowych ze strony nadleœnictwa i samorz¹du lokalnego zwiêkszaj¹cy siê ruch oraz wywóz drewna
pojazdami wysokotona¿owymi skutkuje tym, i¿ droga nie spe³nia ¿adnych norm. Nale¿y te¿ podnieœæ
kwestie bezpieczeñstwa. Na skutek tragicznego stanu drogi dochodzi tam do licznych wypadków i kolizji
drogowych.

Jedynym rozwi¹zaniem tej sytuacji jest modernizacja przedmiotowej drogi. Zaprojektowanie drogi
w kategorii KR-2 umo¿liwi przede wszystkim zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego oraz dro-
gowego. Umo¿liwi równie¿ wywóz drewna samochodami wysokotona¿owymi oraz u³atwi dojazd dzieci,
m³odzie¿y i doros³ych do Leœniczówki Pranie.

Droga po³¹czy drogê asfaltow¹ w przebiegu Karwica – Krzy¿e, tak¿e kategorii KR-2. Tym samym po-
wstanie sieæ dróg przeciwpo¿arowych w sposób znacz¹cy podwy¿szaj¹ca bezpieczeñstwo tej czêœci Pusz-
czy Piskiej. Inwestycja ta jest oczekiwana zarówno przez spo³ecznoœæ lokaln¹, jak i przez instytucje pañ-
stwowe i samorz¹dowe. Potwierdzaj¹ to liczne monity ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, urzêdu woje-
wódzkiego, a tak¿e samorz¹du powiatowego i gminnego.

Wierzê, ¿e przedstawione argumenty równie¿ w ocenie Pana Prezesa znajd¹ zrozumienie. Liczê, ¿e ze-
chce Pan wesprzeæ dzia³ania Nadleœnictwa Maskuliñskiego w staraniach o uzyskanie dofinansowania na
rzecz tej tak wa¿nej inwestycji.

Z powa¿aniem
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o poinformowanie mnie, czy podjêto ju¿ decyzjê odnoœnie do
przejêcia finansowania Centralnego Muzeum Jeñców Wojennych w £ambinowicach-Opolu przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Samorz¹d województwa opolskiego, który obecnie finansuje utrzymanie tego muzeum, wyrazi³ wolê
wspó³finansowania utrzymania wraz z niezbêdnymi remontami Pa³acu Biskupiego w Nysie, gdzie jest
muzeum i unikalne zbiory. Ale warunkuje tê decyzjê przejêciem finansowania Centralnego Muzeum Jeñ-
ców Wojennych w £ambinowicach-Opolu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

Oœwiadczenie skierowane do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Habera

Zwracam siê do Pana Ministra z oœwiadczeniem w sprawie prawid³owoœci stacjonowania karetki „S”,
któr¹ wojewoda opolski chce w planie zabezpieczenia województwa od 1 stycznia 2011 r. przenieœæ z obe-
cnego miejsca stacjonowania przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Nysie do oddalonego o 20 km
miejsca stacjonowania karetki „P”, któr¹ z kolei chce przenieœæ z powiatu nyskiego do innego odleg³ego
powiatu. Obecnie przy SOR w Nysie stacjonuj¹ trzy karetki „S”, a trzy karetki „P” stacjonuj¹ w miejscowo-
œciach oddalonych od SOR o oko³o 20 km, to jest w Paczkowie, G³ucho³azach i Korfantowie. Karetki „S”
zabezpieczaj¹ dwieœcie tysiêcy mieszkañców, a tak¿e pogranicze polsko-czeskie. Ze wzglêdu na piêæ szpi-
tali, w tym dwa oddzia³y rehabilitacji kardiologicznej, oddzia³ kardiologii inwazyjnej, udarowy oraz OIOM,
s¹ one zabezpieczeniem stanów nag³ych; w samym mieœcie Nysa œredni czas oczekiwania na dojazd po
wezwaniu to piêæ, siedem minut, a w powiecie – oko³o dziesiêciu minut.

Konsultant Krajowy do spraw Ratownictwa Medycznego, pan profesor Juliusz Jakubaszko, do którego
zwróciliœmy siê o zajêcie stanowiska, uwa¿a, ¿e miejsce stacjonowania karetki „S” poza szpitalnym od-
dzia³em ratunkowym jest niew³aœciwe ze wzglêdu na jej wykorzystanie i ekonomikê, co nie przekonuje,
niestety, wojewody opolskiego. W 2009 r. wojewoda opolski otrzyma³ kwotê 3 milionów 600 tysiêcy z³ na
uruchomienie dodatkowego zespo³u „P” w województwie. Ze wzglêdów proceduralnych zespo³u nie uru-
chomiono, a œrodki zwrócono do Ministerstwa Zdrowia.

Ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia ambulansów dla ratownictwa medycznego œrodki finansowe na
dodatkow¹ karetkê „P” od 1 stycznia 2011 r. pozwoli³yby na zgodne z planem, prawid³owe rozmieszczenie
zespo³ów ratownictwa medycznego oraz zaniechanie realizacji pomys³u, aby z SOR w Nysie przenieœæ ka-
retkê „S” w miejsce karetki „P”, któr¹ nastêpnie (œrodki finansowe) chce siê przenieœæ do innego, odleg³ego
powiatu.

Uwa¿amy, ¿e l¹dowisko wzniesione przy SOR, które ma powstaæ jeszcze w bie¿¹cym roku, umo¿liwi
transport pacjentów drog¹ lotnicz¹ do centrów urazowych. W takiej sytuacji jest standardem, aby karet-
ki „S” by³y przy szpitalnych oddzia³ach ratunkowych, nie zaœ w miejscach wyczekiwania, aby dowozi³y
pacjentów do SOR, a póŸniej wraca³y do miejsc wyczekiwania. Takiego standardu, który proponuje woje-
woda opolski, w krajach Unii Europejskiej nie ma.

Z powa¿aniem
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Norberta Krajczego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zwracamy siê do Pana z zapytaniem o prawdziwoœæ informacji, jakie do mnie docieraj¹, na temat pla-
nów likwidacji Izby Celnej w Opolu i w³¹czenia jej zadañ do zakresu prac Izby Celnej w Katowicach.

Z informacji przekazanych mi przez Zwi¹zek Zawodowy Celnicy Pl, wynika, ¿e decyzja o likwidacji Izby
Celnej w Opolu mo¿e zostaæ podjêta na podstawie nierzetelnych danych, mog¹cych wprowadziæ Pana Mi-
nistra w b³¹d. Zwi¹zkowcy zwracaj¹ tak¿e uwagê na fakt, ¿e po planowanych zmianach struktury organi-
zacyjnej S³u¿by Celnej mo¿liwe bêdzie przeniesienie, tzw. bezkosztowe, funkcjonariuszy wewn¹trz œl¹s-
kiej Izby Celnej nawet o kilkaset kilometrów, co stanowi³oby realne nadu¿ycie przepisów art. 96 ustawy
o S³u¿bie Celnej.

Ponadto w zwi¹zku z likwidacj¹ organu drugiej instancji w województwie opolskim, ze wzglêdu na
przygraniczne po³o¿enie tego województwa, istnieje du¿e ryzyko korzystania przez wiele podmiotów go-
spodarczych z us³ug organów celnych poza naszym krajem, co bêdzie skutkowaæ zmniejszeniem wp³y-
wów do bud¿etu. Wyra¿amy swój sprzeciw wobec takiego rozwi¹zania.

Prosimy o zapoznanie siê ze stanowiskiem zwi¹zkowców i wyra¿enie opinii w przedmiotowej sprawie.

Norbert Krajczy
Tadeusz Skorupa
Maciej Klima
Piotr Kaleta
Kazimierz Jaworski
Krzysztof Majkowski
Zdzis³aw Pupa
Witold Idczak
Tadeusz Gruszka
Lucjan Cichosz
Grzegorz Czelej
Grzegorz Wojciechowski
Janina Fetliñska
Stanis³aw Karczewski
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

W trakcie dy¿urów senatorskich dotar³y do mnie informacje od osób ubiegaj¹cych siê o unijne dofinan-
sowanie na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej. Twierdz¹ one, ¿e pomimo zapewnieñ Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci o tym, ¿e ka¿dy poprawnie wype³niony wniosek bêdzie rozpatrzony pozyty-
wnie i otrzyma dofinansowanie, okaza³o siê niestety, ¿e PARP dofinansowuje jedynie czêœæ projektów – te,
które zosta³y zg³oszone jako pierwsze w kolejnoœci.

Z tego powodu zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci wprowadzenia w przy-
sz³oœci ocen punktowych i listy rankingowej, która bêdzie tworzona na podstawie liczby uzyskanych
punktów. Pozwoli³oby to obiektywnie decydowaæ o przyznaniu dofinansowania dla najlepszych projek-
tów z³o¿onych przez przedsiêbiorców.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W styczniu 2010 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministerstwa Zdrowia, które daje prawo do pobiera-
nia materia³u do badañ cytologicznych wy³¹cznie po³o¿nym, które maj¹ certyfikat Centralnego Oœrodka
Koordynuj¹cego, który nadzoruje program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Oœrodek znajduje
siê w Poznaniu przy Ginekologiczno-Po³o¿niczym Szpitalu Klinicznym.

W trakcie ostatniego dy¿uru senatorskiego dotar³y do mnie informacje, i¿ w ci¹gu trzech lat z oko³o
dwudziestu piêciu tysiêcy pracuj¹cych w Polsce po³o¿nych przeszkoli³o siê w COK niespe³na szeœæ tysiê-
cy, a niespe³na siedemset otrzyma³o certyfikat upowa¿niaj¹cy do wykonywania badañ cytologicznych.
W tej sytuacji po³o¿ne bez certyfikatu mog¹ przeprowadziæ badanie cytologiczne jedynie pacjentkom nie-
objêtym programem profilaktycznych badañ cytologicznych, czyli osobom, które nie znajduj¹ siê w prze-
dziale wiekowym od dwudziestego pi¹tego do piêædziesi¹tego dziewi¹tego roku ¿ycia.

Sytuacja spowodowana jest tym, ¿e certyfikat zdobyæ mo¿na jedynie w COK w Poznaniu, a wiêkszoœæ
po³o¿nych przesz³a odpowiednie kursy w wojewódzkich oœrodkach koordynuj¹cych. Nie wydaje siê, aby
po³o¿ne z kilkunasto- lub kilkudziesiêcioletnim sta¿em w wykonywaniu badañ cytologicznych nie mia³y
odpowiedniego doœwiadczenia, ¿eby dalej wykonywaæ swoj¹ pracê. W obecnej sytuacji najbardziej ucier-
pi¹ pacjentki, którym, pomimo ¿e istniej¹ mo¿liwoœci, nie bêdzie mia³ kto wykonaæ badania.

Z tego powodu zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o mo¿liwoœæ rozwa¿enia zmiany rozporz¹dzenia
reguluj¹cego mo¿liwoœæ wykonywania badañ cytologicznych w Polsce.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Premierze!
Ju¿ od wielu miesiêcy do mojego biura senatorskiego zg³aszaj¹ siê emeryci, którym odebrano prawo do

pobierania bezp³atnego deputatu wêglowego za lata 2002-2005.
W wyniku odwo³ania siê od odmownych decyzji ZUS wielu by³ym górnikom na podstawie decyzji s¹dów

Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych musia³ wyp³aciæ zaleg³e deputaty. Ale sprawa nie jest tak prosta, gdy¿ li-
sta przedsiêbiorstw górniczych zamieszczona w Uk³adzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zak³adów
Górniczych nie jest kompletna. Wiele by³ych przedsiêbiorstw górniczych zosta³o zapomnianych, a w zwi¹z-
ku z tym, mimo ¿e osoby by³y uprawnione wczeœniej do bezp³atnego wêgla, dzisiaj dostaæ go nie mog¹. Tak¹
zapomnian¹ firm¹ jest miêdzy innymi Przedsiêbiorstwo Robót Elektromonta¿owych PW ELROW z Rybni-
ka, które decyzj¹ Okrêgowego Urzêdu Górniczego w Rybniku z dnia 22 grudnia 1982 r., zosta³o zaliczone do
grupy zak³adów górniczych.

Z informacji, które posiadam, wynika, ¿e grupa by³ych przedsiêbiorstw górniczych, które nie zosta³y ujê-
te w uk³adzie, jest znacznie wiêksza. W zwi¹zku z tym uprzejmie proszê Pana Ministra, aby resort zechcia³
pochyliæ siê nad tym problemem i stworzyæ dodatkowy dokument rozszerzaj¹cy listê przedsiêbiorstw, które
w momencie zawierania uk³adu ju¿ nie istnia³y, a ich byli prezesi zaniedbali fakt wpisania ich na ówczeœnie
tworzon¹ listê przedsiêbiorstw górniczych. Liczba ¿yj¹cych osób, którym przys³ugiwa³o prawo do wêgla, nie
jest d³uga, a u ludzi pracuj¹cych niegdyœ pod ziemi¹ budzi siê silne poczucie niesprawiedliwoœci spo³ecz-
nej, gdy¿ dzisiaj zapomniano o nich i zabrano nale¿ny przywilej, który innym przys³uguje.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Pomimo up³ywu lat i og³aszanych projektów zmian przepisów nadal brakuje uregulowañ zabezpiecza-

j¹cych nabywców lokali i budynków przed upad³oœci¹ deweloperów.
Obowi¹zuj¹ca ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad³oœciowe i naprawcze, a tak¿e kodeks po-

stêpowania cywilnego, reguluj¹ce kolejnoœæ zaspokajania wierzycieli, nie przewiduj¹ ¿adnego uprzywile-
jowania dla nabywców mieszkañ.

W praktyce deweloperzy czêsto odmawiaj¹ nabywcom ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeñ rze-
czowych, w tym hipoteki na nieruchomoœci jako formy zabezpieczenia wk³adów na sfinansowanie lokalu
lub budynku. Z regu³y na nieruchomoœciach, na których maj¹ zostaæ posadowione budynki, zosta³y ju¿
ustanowione inne hipoteki o wartoœci równowa¿nej nieruchomoœci, co w przypadku ustanowienia hipo-
teki przez nabywców skutkuje ich zabezpieczeniem dopiero w dalszej kolejnoœci i redukuje szanse na od-
zyskanie zainwestowanych œrodków finansowych.

Podobnie mo¿liwoœæ otworzenia rachunku powierniczego, w ramach którego dokonywane by³yby ko-
lejne wp³aty na rzecz dewelopera, jest rzadko wykorzystywana, z uwagi na brak zgody dewelopera i pod-
wy¿szone koszty kredytu. Deweloper nie ma obowi¹zku finansowania budowy z wykorzystaniem ra-
chunku powierniczego nawet w przypadku, gdy nabywca o to wnioskuje.

W efekcie braku odpowiednich rozwi¹zañ prawnych nabywcy zmuszeni s¹ do ponoszenia ca³ego ryzy-
ka zwi¹zanego z realizowan¹ przez dewelopera inwestycj¹. Sytuacja taka staje siê jeszcze bardziej ra¿¹ca,
gdy wskutek upad³oœci dewelopera syndyk masy upad³oœci sprzedaje mieszkania, które w ca³oœci zosta³y
ju¿ op³acone przez nabywców, a œrodki uzyskane z licytacji przekazywane s¹ wierzycielom uprawnionym
do zaspokojenia w pierwszej kolejnoœci, to jest korzystaj¹cym z zabezpieczeñ rzeczowych, na przyk³ad
w postaci hipoteki, którzy uprzednio udzielili po¿yczek na budowê deweloperowi.

Wykazanie w takim przypadku zmowy miêdzy deweloperem i po¿yczkodawc¹ skutkuj¹cej pope³nie-
niem przestêpstwa oszustwa wi¹¿e siê z udowodnieniem obu podmiotom dzia³ania z zamiarem bezpoœre-
dnim kierunkowym, co w praktyce jest niezwykle trudne. Tolerowanie dopuszczalnoœci wyst¹pienia ta-
kiej sytuacji obni¿a autorytet pañstwa. Wydaje siê, i¿ obywatele maj¹ prawo oczekiwaæ istnienia przepi-
sów i procedur chroni¹cych ich prawa przed nieuczciwymi podmiotami.

Podjêcie skutecznych dzia³añ legislacyjnych zapewniaj¹cych ochronê praw osób maj¹cych zamiar na-
byæ lokale i budynki powinno stanowiæ wyraz realizacji podstawowej dla porz¹dku prawnego w Polsce za-
sady demokratycznego pañstwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP).

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 50. posiedzenia Senatu 249



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ochrona

zdrowia psychicznego obejmuje realizacjê zadañ dotycz¹cych w szczególnoœci promocji zdrowia psychi-
cznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostêpnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbêdnych
do ¿ycia w œrodowisku rodzinnym i spo³ecznym, kszta³towania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi
w³aœciwych postaw spo³ecznych, a zw³aszcza zrozumienia, tolerancji, ¿yczliwoœci, a tak¿e przeciwdzia³a-
nia ich dyskryminacji. Ustawa nak³ada obowi¹zek realizacji wskazywanych zadañ poprzez dzia³ania
okreœlone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Podjêcie dzia³añ w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uzasadnione jest wzrostem zachorowalno-
œci na zaburzenia psychiczne, co jest negatywnym wynikiem spo³eczno-ekonomicznych procesów
zwi¹zanych ze zmianami w Polsce. Na sytuacjê osób chorych wp³ywa tak¿e istniej¹cy deficyt kadr i œrod-
ków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. Kluczowym zagadnieniem wydaje siê koniecznoœæ zmiany na-
stawienia do osób chorych psychicznie i wyeliminowanie stygmatyzuj¹cego charakteru okreœlenia: cho-
roba psychiczna.

Termin zg³aszania uwag do projektu rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego up³yn¹³ 19 stycznia 2010 r. Zdaj¹c sobie sprawê ze stopnia skompliko-
wania i wagi przedmiotowej regulacji, popieraj¹c szybkie wprowadzenie programu, proszê o okreœlenie
stopnia zaawansowania prowadzonych prac, z uwzglêdnieniem pozosta³ych czynnoœci koniecznych do
uchwalenia wskazywanego rozporz¹dzenia.

£¹czê wyrazy szacunku
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Micha³a Ok³ê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2005 roku zosta³a powo³ana Izba Celna w Kielcach. Od tamtej pory powsta³y trzy oddzia³y, w Stara-

chowicach, Sandomierzu i w Kielcach, które bardzo prê¿nie dzia³aj¹. Zatrudnionych jest tam dwieœcie
osób. Istnienie tej instytucji w znacznym stopniu u³atwi³o dokonywanie odpraw celnych obywatelom, jak
równie¿ wielu firmom prowadz¹cym dzia³alnoœæ eksport-import. £atwoœæ dostêpu do Izby Celnej w Kiel-
cach oszczêdza nie tylko czas, ale i finanse petentów.

Z wielkim rozgoryczeniem, a wrêcz oburzeniem, przyjêliœmy informacjê o zamiarze likwidacji Izby Cel-
nej w Kielcach. Uzasadnienie tego zamiaru wzglêdami ekonomicznymi do nas nie przemawia. Podano do
wiadomoœci publicznej informacjê, ¿e stan osobowy za³ogi nie ulegnie zmianie, budynki pozostan¹ te sa-
me, ¿e zostanie tylko zdjêty szyld i zostaniemy w³¹czeni w struktury Izby Celnej w Krakowie. Czy zosta³y
przeanalizowane koszty spo³eczne, polityczne i finansowe takiej decyzji dla obywateli?

Trudno nam to zrozumieæ. W chwili, gdy walczymy o wyrównanie szans wszystkich regionów naszego
kraju, gdy jesteœmy w programie rozwoju œciany wschodniej, decyzja taka jak ta, likwiduj¹ca tak wa¿n¹
dla nas instytucjê, wydaje siê byæ nieporozumieniem.

My jako parlamentarzyœci partii rz¹dz¹cej zostaliœmy postawieni przed naszymi wyborcami w regionie
w sytuacji bardzo trudnej, szczególnie politycznie. Staliœmy siê przedmiotem bezpardonowych ataków
opozycji. Nie mamy nawet ¿adnych racjonalnych argumentów do dyskusji, poniewa¿ ani aspekt ekono-
miczny, ani reformatorski, nie maj¹ ¿adnego uzasadnienia.

Bardzo proszê Pana Ministra o osobiste rozpoznanie powy¿szego problemu i zajêcie stanowiska, które
pozwoli na dalsze funkcjonowanie Izby Celnej w Kielcach. By³by to ze strony Pana Ministra wielki gest
w kierunku naszego województwa œwiêtokrzyskiego i jego mieszkañców. Bardzo liczê na przychylnoœæ
Pana Ministra.

£¹czê wyrazy g³êbokiego szacunku
Micha³ Ok³a

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 50. posiedzenia Senatu 251



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do generalnego inspektora kontroli skarbowej Andrzeja Parafianowicza

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wszechstronne wyjaœnienia prowadzonej przez dyrektora Urzêdu
Kontroli Skarbowej w Szczecinie kontroli oœwiadczenia maj¹tkowego Dariusza Budzika pe³ni¹cego obo-
wi¹zki prezesa zarz¹du spó³ki prawa handlowego. Kontrolowany w imieniu w³asnym w trybie art. 227 ko-
deksu postêpowania administracyjnego sk³ada skargê na dzia³anie Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szcze-
cinie w sprawie nr 3291/DW/42/0059/09/5/07. W zwi¹zku ze skar¿onym dzia³aniem zarzuca siê pro-
wadzenie postêpowania bez podstawy prawnej oraz wzywanie do z³o¿enia dokumentów mimo braku pod-
stawy prawnej.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, wnoszê, jak na wstêpie.

Z powa¿aniem
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Do mojego biura senatorskiego zg³osili siê pañstwo Barbara i Wies³aw M., którzy padli ofiar¹ nieuczci-

wych poczynañ przedsiêbiorcy Ireny Pi¹tkowskiej, zajmuj¹cej siê w ramach prowadzenia w³asnego
przedsiêbiorstwa budow¹ i sprzeda¿¹ domów jednorodzinnych. Przedsiêbiorstwo to prowadzi³o budowê
ich domu w sposób przewlek³y, nadto realizacja obiektu nie by³a zgodna z ustalonymi parametrami.
W efekcie dosz³o do niekorzystnego rozporz¹dzenia mieniem pañstwa M. Szkodê oszacowano ³¹cznie na
oko³o 350 tysiêcy z³.

Deweloper Irena Pi¹tkowska fa³szywie zapewnia³a pañstwa M., ¿e budowa ich domu zostanie zakoñ-
czona w okreœlonym terminie, choæ z góry wiedzia³a, i¿ jest to niewykonalne. Wprowadzono ich tak¿e
w b³¹d co do w³aœciwoœci technicznych, jakim mia³ odpowiadaæ budowany obiekt mieszkalny – jego war-
toœæ jest znacznie ni¿sza od kwoty rzeczywiœcie zap³aconej. Przedsiêbiorca Irena Pi¹tkowska uchyla³a siê
ponadto od przeniesienia prawa w³asnoœci nieruchomoœci, w konsekwencji czego pañstwo M. zmuszeni
zostali do wytoczenia procesu i ponieœli z tego tytu³u koszta. Sytuacja ta mo¿e œwiadczyæ o pope³nieniu
przez Irenê Pi¹tkowsk¹ przestêpstwa oszustwa. Mimo to organa procesowe, a tak¿e organa nadzoru pro-
kuratorskiego nie znalaz³y podstaw do wytoczenia sprawy karnej.

Prowadzone przez Prokuraturê Rejonow¹ Warszawa Praga-Po³udnie postêpowanie przygotowawcze
zosta³o umorzone, ze stwierdzeniem, ¿e w postêpowaniu Ireny Pi¹tkowskiej brak jest znamion czynu za-
bronionego. Zdaniem pañstwa M. ustalenia dowodowe tego postêpowania w sposób jednoznaczny wyka-
za³y, i¿ przedsiêbiorca, przystêpuj¹c do umowy, mia³a z góry powziêty zamiar doprowadzenia poprzez
niew³aœciw¹ postawê i bezprawne dzia³ania do niekorzystnego rozporz¹dzenia ich mieniem. Decyzja pro-
kuratury zosta³a jednak podtrzymana przez s¹d, który, w ocenie pokrzywdzonych, w pobie¿nie spo-
rz¹dzonym uzasadnieniu, chc¹c uchyliæ siê od rzeczywistego trudu, wysi³ku, zgodzi³ siê z prokuratur¹.

Dodaæ nale¿y, i¿ przedsiêbiorca Irena Pi¹tkowska objêta jest innymi postêpowaniami przygotowaw-
czymi odnoœnie do prowadzonej przez ni¹ dzia³alnoœci budowlanej – miêdzy innymi spraw¹ bêd¹c¹
w nadzorze prokuratora z rejonu Praga-Po³udnie oraz Policji. Postêpowania te, jak wynika z otrzymanych
informacji, zosta³y zawieszone bez jakichkolwiek podstaw procesowych, a tak¿e sprzecznie z regulami-
nem urzêdowania powszechnych jednostek prokuratury. Sprawa dotyczy fa³szowania dokumentów,
uzyskiwania pozwoleñ budowlanych, miêdzy innymi dotycz¹cych budowy domu pañstwa M.

Ponadto Irena Pi¹tkowska, jak podaj¹ pokrzywdzeni, nie napotykaj¹c ¿adnych prawnych przeszkód,
po uzyskaniu przez nich prawomocnego wyroku w S¹dzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Po³udnie
w sprawie o nakazanie z³o¿enia jej oœwiadczenia woli o przeniesienie na nich w³asnoœci nieruchomoœci,
zapewni³a sobie niezrozumia³¹ i nieuprawnion¹ przychylnoœæ komornika, pani Ma³gorzaty S³owikow-
skiej z kancelarii komorniczej z siedzib¹ przy ulicy Karolkowej 58A przy S¹dzie Rejonowym dla
Warszawy-Woli. Komornik próbowa³a przez telefon wymóc na pañstwu M. dop³acenie deweloper Irenie
Pi¹tkowskiej dodatkowych pieniêdzy twierdz¹c, ¿e istnieje podstawa do egzekucji tej sumy. Komornik nie
nades³a³a jednak ¿adnego postanowienia egzekucji, co mo¿e oznaczaæ, i¿ dzia³a³a w sposób sprzeczny
z prawem.

Przedstawiony stan rzeczy mo¿e prowadziæ do wniosku, ¿e deweloper pozostaje pod pewnym paraso-
lem ochronnym organów pañstwa. W zwi¹zku z tym zwracam siê z niniejszym oœwiadczeniem senator-
skim do Pana Ministra licz¹c, ¿e Pan Minister zechce w trybie specjalnego nadzoru zleciæ w³aœciwej jedno-
stce prokuratury ponowne rozpatrzenie sprawy w kontekœcie ewentualnego skorzystania z uregulowa-
nia zawartego w art. 327 kodeksu postêpowania karnego.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwrócili siê do mnie, w zwi¹zku z wykonywaniem przeze mnie mandatu senatorskiego, przedstawicie-

le Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci i M³odzie¿y z Cukrzyc¹ „Pomoc m³odym diabetykom” z proœb¹ o zwró-
cenie siê do Pani Minister w kwestii maj¹cej zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków ¿ycia. Postêp
medyczny w ostatnich latach otworzy³ przed chorymi na cukrzycê ogromne mo¿liwoœci poprawy jakoœci
¿ycia dziêki pompom insulinowym i analogom d³ugodzia³aj¹cym. Niestety, ogromne mo¿liwoœci medycz-
ne nie id¹ w parze z rozwi¹zaniami prawnymi, które obecnie umo¿liwiaj¹ refundacjê pomp insulinowych,
wk³uæ do pomp i analogów d³ugodzia³aj¹cych tylko dla dzieci i m³odzie¿y do osiemnastego roku ¿ycia.
Zdaniem przedstawicieli stowarzyszenia, i moim w³asnym, zasadne jest umo¿liwienie refundacji sprzêtu
osobom chorym do czasu zakoñczenia przez nie edukacji, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dwudziestego pi¹tego
roku ¿ycia.

Drugim wa¿nym problemem jest opieka nad dzieæmi chorymi w przedszkolach i szko³ach podstawo-
wych. Udzielenie choremu dziecku pomocy przedmedycznej w sytuacji silnego niedocukrzenia mo¿e byæ
kluczowe dla jego zdrowia i ¿ycia. W zwi¹zku z tym niezbêdne jest wspó³dzia³anie ministrów zdrowia
i edukacji narodowej w celu zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej w szko³ach oraz realizacji profi-
laktyki zdrowotnej przez edukatorów.

Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, i¿ te niew¹tpliwie s³uszne postulaty sk³oni¹ Pani¹ Minister do podjêcia
zmian w regulacjach prawnych, korzystnych dla dzieci i m³odzie¿y z cukrzyc¹.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowanedopodsekretarzastanuwMinisterstwie InfrastrukturyMaciejaJankowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Centrum Infrastruktury Oddzia³ Regionalny w Bydgoszczy z siedzib¹ w Lisim Ogonie powsta³o

w 2005 r. w wyniku zmian organizacyjnych Poczty Polskiej. CI OR w Bydgoszczy obejmuje zasiêgiem ca³e
województwo kujawsko-pomorskie, Chojnice i powiat chojnicki, a tak¿e Nowe Miasto Lubawskie i powiat
nowomiejski. Obs³uguje rejony i regiony, jednostki organizacyjne, takie jak Centrum Poczty, Centrum
Rachunkowoœci, Centrum Logistyki, Centrum Zarz¹dzania Kadrami i Centrum Informatyki oraz jedno-
stki organizacyjne PP o ogólnopolskim zasiêgu dzia³ania. W Bydgoszczy maj¹ swoj¹ siedzibê: Centralny
Oœrodek Rozliczeniowy, Centralny Oœrodek Obliczeniowy, scentralizowana Kartoteka RTV oraz Dzia³
Obs³ugi Filatelistycznej z centralnym magazynem znaczków.

Dziêki zaanga¿owaniu kierownictwa i pracowników CI OR w Bydgoszczy wypracowano system organi-
zacji i zarz¹dzania, realizuj¹cy z powodzeniem bie¿¹c¹ obs³ugê infrastruktury PP w regionie oraz zadania
o charakterze strategicznym dla regionu, na³o¿one na jednostkê. Nie bez znaczenia jest zgodnoœæ obsza-
ru dzia³ania bydgoskiego centrum z podzia³em administracyjnym kraju. Dotychczasowa wspó³praca CI
OR z samorz¹dami przebiega dobrze, z w³aœciwym rozpoznaniem wzajemnych potrzeb i problemów.

Szanowny Panie Ministrze! Docieraj¹ce sygna³y o zamiarze likwidacji Centrum Infrastruktury Oddzia-
³u Regionalnego Poczty Polskiej SA w Bydgoszczy (z siedzib¹ w Lisim Ogonie) i planach w³¹czenia obszaru
jednostki w strukturê CI OR w Gdañsku wywo³uj¹ zrozumia³e zaniepokojenie nie tylko wœród pracowni-
ków Poczty Polskiej.

Wynik finansowy Poczty Polskiej od kilku lat wykazuje stratê. Wstêpnie szacowana strata za ubieg³y
rok to oko³o 200 milionów z³ netto. Dziêki oszczêdnoœciom wewnêtrznym, ale tak¿e zwolnieniom i ograni-
czeniom p³acowym dynamika wzrostu kosztów by³a jednak w ubieg³ym roku ni¿sza ni¿ w latach poprzed-
nich. W najbli¿szych latach wypracowanie zysku bêdzie wiêc wymaga³o dalszego ograniczenia kosztów
i zmian organizacyjnych.

Rozumiej¹c uwarunkowania na rynku us³ug pocztowych i koniecznoœæ zmian organizacyjnych, up-
rzejmie proszê o informacjê w nastêpuj¹cych sprawach.

Czy CI OR w Bydgoszczy bêdzie jednostk¹ likwidowan¹?
Czy dokonano analizy porównawczej kosztów CI OR w Bydgoszczy i Gdañsku?
Czy dokonano analizy – nie tylko ekonomicznej, ale równie¿ jakoœciowej – funkcjonowania placówek

pocztowych województwa kujawsko-pomorskiego w przypadku likwidacji CI OR w Bydgoszczy?
Czy zmiany w strukturze organizacyjnej PP uwzglêdniaj¹ dane o wskaŸnikach bezrobocia w regionie

kujawsko-pomorskim?
Poczta Polska SA jest drugim najwiêkszym pracodawc¹ w Polsce. Wpisuje siê chlubnymi kartami w histo-

riêka¿dego regionunaszegokraju zaspraw¹ ludzi, którzyniejednokrotnie odwielupokoleñs¹ zni¹ zwi¹zani.
Proszê wiêc, by przy podejmowaniu decyzji o kierunku zmian organizacyjnych uwzglêdniono wiedzê, do-
œwiadczenie i zaanga¿owanie pracowników Poczty Polskiej regionu kujawsko-pomorskiego.

Z powa¿aniem
Andrzej Person

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 50. posiedzenia Senatu 255



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada oraz do wojewody œl¹skiego
Zygmunta £ukaszczyka

Panie Ministrze! Panie Wojewodo!
Decyzj¹ wojewody œl¹skiego z 31 marca 2008 r. zosta³a wydana decyzja przyznaj¹ca pani Adolfinie W.

z Czêstochowy prawo do rekompensaty z tytu³u pozostawienia nieruchomoœci poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawa³oby siê, ¿e sprawa wyp³aty odszkodowania bêdzie ju¿ spraw¹ prost¹.
Tymczasem Ministerstwo Skarbu Pañstwa wycofa³o tê pozycjê, domagaj¹c siê uzupe³nienia dokumen-
tów o numer PESEL lub inny dokument potwierdzaj¹cy jednoznacznie, ¿e brat pani Adolfiny, Wac³aw F.,
zamieszka³y w Kanadzie, posiada obywatelstwo polskie.

W tym celu wojewoda œl¹ski zwróci³ siê do Konsulatu Generalnego w Toronto z zapytaniem, czy wspo-
mniany pan Wac³aw Franciszek F. posiada obywatelstwo polskie.

Uwa¿am, ¿e ca³a ta procedura nie ma najmniejszego sensu, poniewa¿ z innych dokumentów wynika,
¿e Wac³aw F. zamieszka³ w Kanadzie po II wojnie œwiatowej i posiada obywatelstwo kanadyjskie, ponadto
jako ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie otrzyma³ liczne polskie odznaczenia, miêdzy innymi
Krzy¿ Czynu Bojowego Si³ Zbrojnych na Zachodzie wrêczony w Konsulacie RP w Toronto 27 maja 1995 r.
Bodaj to powinno wystarczyæ, aby potwierdziæ to¿samoœæ brata pani Adolfiny W.

Pan Wac³aw F. zrzek³ siê prawa do spadku na rzecz swojej siostry ju¿ w roku 1985, co stwierdza stoso-
wny dokument, wydany w Toronto, za³¹czony do sprawy. Jest tak¿e postanowienie S¹du Rejonowego
w Czêstochowie z 9 wrzeœnia 1985 r., w którym jest mowa, ¿e po zmar³ych rodzicach dziedzicz¹ dzieci: Ad-
olfina W. i Wac³aw Franciszek F.

Panie Ministrze! Panie Wojewodo! Jak mi wiadomo, Konsulat Generalny w Toronto potwierdzi³, ¿e
Wac³aw F. nie figuruje w kartotece paszportowej i nie posiada obywatelstwa polskiego. Ten fakt by³ ju¿
wczeœniej znany, nie rozumiem wiêc, dlaczego Urz¹d Nadzoru W³aœcicielskiego zwleka z wyp³at¹ odszko-
dowania. Pani Adolfina W. jest ju¿ w podesz³ym wieku i chcia³aby doczekaæ tego skromnego zadoœæuczy-
nienia za szeœcioletni¹ poniewierkê na stepach Kazachstanu, a przede wszystkim za wypêdzenie i pozba-
wienie jej ca³ego dorobku rodziców.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Celem dzia³ania Pañstwowej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci jest wspieranie przedsiêbiorczoœci
poprzez realizacjê dzia³añ maj¹cych na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwi¹zañ przez przedsiêbior-
ców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansjê na rynki zagraniczne, rozwój regionalny. Osi¹gniêcie tych ce-
lów ma przyczyniæ siê do poprawy pozycji i konkurencyjnoœci polskiej gospodarki zarówno na rynkach
Unii Europejskiej, jak i na rynkach œwiatowych. Dowodem tego jest Program Operacyjny „Innowacyjna
Gospodarka 2007–2013”.

Niestety umowy podpisywane z beneficjentami w ramach wymienionego programu mog¹ powodowaæ
utratê p³ynnoœci przez te podmioty, co mo¿e przynieœæ skutek odwrotny do celu zak³adanego przez PARP.
Przyk³adem tego jest zapis w umowie zamieszczonej na stronie internetowej PARP do dzia³ania 8.1, §7
pkt 19 ust. 1. który mówi: „Instytucja Wdra¿aj¹ca/Instytucja Poœrednicz¹ca II stopnia zobowi¹zuje siê do
przekazania beneficjentowi dofinansowania w wysokoœciach i w formach okreœlonych w §4 w przypadku
realizacji projektu zgodnie z postanowieniami umowy, pod warunkiem posiadania œrodków na rachunku
bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez beneficjenta zabezpieczenia prawid³owego wykonania
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy. Beneficjentowi nie przys³uguje odszkodowanie, w przypadku opóŸ-
nienia lub niedokonania wyp³aty dofinansowania przez Instytucjê Wdra¿aj¹c¹/Instytucjê Poœrednicz¹c¹
II stopnia, bêd¹cego rezultatem braku œrodków na jej rachunku”.

W myœl zapisu umowy p³atnoœæ poœredni¹ na konto beneficjenta mo¿na uzale¿niæ od œrodków posia-
danych przez PARP. W mojej opinii jest to zapis krzywdz¹cy podmioty realizuj¹ce cele PARP przy wykorzy-
staniu œrodków unijnych.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Jaka jest kwota ca³oœci umów podpisanych przez PARP w ramach dzia³ania 8.1 Programu Operacyj-

nego „Innowacyjna Gospodarka” na rok 2009?
2.Jakies¹planowanep³atnoœci,wpodzialenakwarta³y,wramachtychumówprzypadaj¹cenarok2010?
3. Proszê o przedstawienie harmonogramu p³atnoœci transz na potrzeby finansowania podpisanych

umów w ramach dzia³ania 8.1 POIG na rok 2009.
4. Proszê o przedstawienie harmonogramu p³atnoœci transz na potrzeby finansowania podpisanych

umów w ramach dzia³ania 8.1 POIG na rok 2010.

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall oraz do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do proœby Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjació³ Ma³achowianki

zwracam siê do Pani Minister i Pana Ministra z uprzejm¹ proœb¹ o wsparcie uroczystych obchodów
830-lecia Ma³achowianki, które odbêdzie siê w czerwcu bie¿¹cego roku podczas jubileuszowego XVII
Zjazdu Ma³achowiaków.

Warto podkreœliæ, ¿e Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marsza³ka Stanis³awa Ma³achowskiego w P³ocku
jest najstarsz¹ z polskich szkó³, a absolwentami szko³y by³o i jest wielu naszych zas³u¿onych rodaków.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W nawi¹zaniu do rozmów z przedstawicielami gminy £¹ck pragnê zwróciæ siê z proœb¹ o realizacjê in-

westycji dotycz¹cej przebudowy najbardziej niebezpiecznego odcinka drogi krajowej nr 60 na odcinku
£¹ck – P³ock od km 60+400 do 61+100. (W tym miejscu z powodu tragicznego wypadku zginê³o osiem
m³odych osób).

Natê¿enie ruchu na drodze krajowej nr 60 systematycznie wzrasta, jest to zwi¹zane miêdzy innymi
z oddaniem do u¿ytku w ostatnim czasie obwodnicy Gostynina, a w latach poprzednich – nowego mostu
w P³ocku wraz z drogami dojazdowymi.

Przedmiotowa przebudowa mog³aby polegaæ na wprowadzeniu lewoskrêtów oraz innych rozwi¹zañ in-
¿ynierskich przynosz¹cych uspokojenie ruchu i wzrost bezpieczeñstwa pieszych, i poprawi³aby jakoœæ
dojazdu do zlokalizowanych przy drodze nr 60 parkingów, hoteli, jezior, a tak¿e do skrzy¿owania z drog¹
powiatow¹ i drogami gminnymi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 50. posiedzenia Senatu 259



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad
Lecha Witeckiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W zwi¹zku z zawartym przez GDDKiA oraz gminê £¹ck porozumieniem dotycz¹cym budowy ci¹gu

pieszo-jezdnego pomiêdzy £¹ckiem a P³ockiem, na odcinku od ronda w £¹cku do ronda w Górach w ci¹gu
drogi krajowej nr 60, chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e trasa ta stanowi wa¿ny odcinek na szlaku turystycz-
nym, w szczególnoœci w kontekœcie dojazdu do lasów i jezior Pojezierza Gostyniñskiego. Urz¹d Gminy
£¹ck opracowa³ dokumentacjê techniczn¹ oraz uzyska³ pozwolenie na budowê, a tak¿e wyasygnowa³ na
realizacjê inwestycji 175 tysiêcy z³.

Chcia³bym podkreœliæ, ¿e podjête przez pañstwa decyzje i dzia³ania w przedmiotowym zakresie s¹ bar-
dzo istotne zarówno dla mieszkañców P³ocka i powiatu p³ockiego, jak i osób podró¿uj¹cych, zw³aszcza
w zakresie poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego, szczególnie ¿e ka¿dego roku na tym odcinku ginie,
wed³ug statystyk, od piêciu do oœmiu osób.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do komendanta g³ównego Policji Andrzeja Matejuka

Szanowny Panie Generale!
Zwracam siê z proœb¹ o udostêpnienie informacji w zakresie liczby wypadków i kolizji na odcinku drogi

krajowej nr 60 miêdzy £¹ckiem a P³ockiem od km 60+400 do 61+100. Czy zasadna by³aby przebudowa
przedmiotowego odcinka drogi, polegaj¹ca na wprowadzeniu lewoskrêtów oraz innych rozwi¹zañ in¿y-
nierskich zwi¹zanych z uspokojeniem ruchu i wzrostem bezpieczeñstwa pieszych? Przebudowa poprawi-
³aby dojazd do zlokalizowanych przy drodze nr 60 parkingów, hoteli, jezior i skrzy¿owania przedmiotowej
drogi krajowej z drog¹ powiatow¹ oraz drogami gminnymi.

Pytanie jest tym bardziej zasadne, ¿e natê¿enie ruchu na drodze krajowej nr 60 systematycznie wzra-
sta. Jest to zwi¹zane miêdzy innymi z oddaniem w ostatnim czasie do u¿ytku obwodnicy Gostynina,
a w latach poprzednich – nowego mostu w P³ocku wraz z drogami dojazdowymi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Szewiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê wyraziæ swoje zaniepokojenie w zwi¹zku z odsuwaj¹cym siê terminem budowy autostrady A1

na odcinku Stryków – Pyrzowice, co ma prze³o¿enie na narastaj¹cy problem tranzytu przez miasto Czê-
stochowê.

Na podstawie przedk³adanych przez ministerstwo informacji cofniêcie koncesji dla wykonawcy Auto-
strada Po³udnie SA mo¿na uznaæ za uzasadnione, nie zmienia to jednak faktu, ¿e takie posuniêcie bloku-
je realizacjê zadania d³ugo wyczekiwanego przez ca³y subregion pó³nocny województwa œl¹skiego.

Ca³¹ autostrada jest inwestycj¹ o kluczowym, strategicznym znaczeniu dla Polski, poniewa¿ droga ta
³¹czy porty morskie z po³udniow¹ czêœci¹ kraju, a nastêpnie w³¹cza siê w europejsk¹ sieæ drogow¹. Uwa-
¿am, ¿e realizacja tej inwestycji powinna zostaæ przyspieszona, ale nale¿y przy tym pamiêtaæ o dochowa-
niu starannoœci w projektowaniu autostrady. Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e zaprezentowany projekt nie do
koñca uzyska³ akceptacjê samorz¹dów pó³nocnego subregionu województwa œl¹skiego – zg³osi³y one licz-
ne poprawki. Uwa¿am, ¿e reakcja ministerstwa na sytuacjê zaistnia³¹ na etapie projektu by³a prawid³o-
wa i nie pozwoli³a na to, by dosz³o do realizacji u³omnego projektu. W miêdzyczasie, jak siê okaza³o, wyko-
nawcy cofniêto koncesjê.

Chcia³bym, aby to opóŸnienie zosta³o wykorzystane – w sensie pozytywnym – z korzyœci¹ dla lokalnych
samorz¹dów tak, aby planowany dotychczas odcinek p³atny budowany przez koncesjonariusza zosta³
zast¹piony odcinkiem wybudowanym, wed³ug Pañstwa wstêpnych deklaracji, wraz z bezp³atn¹ obwo-
dnic¹ miasta Czêstochowy. W³adze miasta wielokrotnie zabiega³y o realizacjê zaproponowanego roz-
wi¹zania, które zreszt¹ by³o ju¿ przedmiotem jednego z moich wczeœniejszych oœwiadczeñ. Chcia³bym,
aby po zmianie sytuacji zwi¹zanej z koncesj¹ powrócono do tematu bezp³atnej obwodnicy i przyznano j¹
miastu Czêstochowie jako pewne zadoœæuczynienie za opóŸnienia. Uwa¿am, ¿e takie rozwi¹zanie pozwoli
wyciszyæ niepokoje mieszkañców i lokalnych samorz¹dów, które teraz oczekuj¹ na dzia³ania ze strony
ministerstwa w sprawie przedstawionej propozycji.

Zwracam siê z proœb¹, aby Pan Minister w porozumieniu z ministrem finansów okreœli³, czy mo¿emy li-
czyæ na przychylnoœæ w sprawie bezp³atnej obwodnicy miasta Czêstochowy, tak jak mieszkañcy innych
miast, przez które przebiegaj¹ autostradowe obwodnice.

Ponadto chcia³bym zwróciæ uwagê Pana Ministra na fakt, ¿e wstêpna decyzja o przyznaniu Czêstocho-
wie œrodków na budowê dwupoziomowego skrzy¿owania DK-1 z ul. Jana Paw³a II by³a decyzj¹ trafn¹.
Skrzy¿owanie to pomo¿e roz³adowaæ olbrzymie korki i udro¿niæ ruch, jednak¿e nie zast¹pi ono rozwi¹za-
nia w postaci autostradowej obwodnicy – zw³aszcza w bezp³atnej opcji.

Proszê zatem o przeanalizowanie mo¿liwoœci wprowadzenia sugerowanego rozwi¹zania, a tak¿e o od-
powiedŸ na pytanie: kiedy zostanie wybudowany odcinek A1 Stryków – Pyrzowice i czy zostanie sfinanso-
wany ze œrodków bud¿etu pañstwa?

Andrzej Szewiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Polskich przedsiêbiorców niepokoi notowany od 2008 r. wzrost wartoœci zad³u¿enia ich zagranicznych
odbiorców. To w³aœnie eksporterzy jako pierwsi odczuli skutki spowolnienia gospodarczego, poniewa¿ na
rynkach zagranicznych, g³ównie zachodnioeuropejskich, problemy z p³ynnoœci¹ przedsiêbiorstw pojawi-
³y siê du¿o wczeœniej ni¿ w naszym kraju.

Najwiêcej zleceñ zarówno pod k¹tem ich iloœci, jak i ³¹cznej wartoœci, dotyczy Niemiec. Przyczyna jest
prozaiczna: jest to nasz najwiêkszy rynek eksportowy, trafia tam 1/4 polskiego eksportu. Wzros³o tak¿e
zad³u¿enie odbiorców zza naszej po³udniowej granicy, z Czech czy S³owacji, jak równie¿ z pozosta³ych
pañstw Unii. Mamy do czynienia z jednej strony z du¿¹ liczb¹ niewielkich stosunkowo sum, miêdzy inny-
mi z tytu³u niesp³aconych nale¿noœci transportowych, a z drugiej strony z bardzo du¿ymi zaleg³ymi kwo-
tami, miêdzy innymi w bran¿y chemicznej. Oprócz tego na rynku niemieckim zauwa¿a siê tendencje do
wzrostu d³ugów za wykonane prace czy dostarczone przez polskie firmy materia³y budowlane i wykoñcze-
niowe. Inn¹ grup¹ windykowanych d³u¿ników w Niemczech s¹ odbiorcy czêœci motoryzacyjnych z Polski
czy ogólnie – czêœci metalowych do produkcji maszyn i urz¹dzeñ.

Problem wystêpuj¹cych zad³u¿eñ jest istotny, szczególnie gdy weŸmie siê pod uwagê, ¿e szybkoœæ po-
stêpowañ upad³oœciowych na Zachodzie jest du¿o wiêksza ni¿ w Polsce. Na przyk³ad w Niemczech prak-
tycznie w kilka tygodni od z³o¿enia wniosku mo¿na zamkn¹æ postêpowanie upad³oœciowe. Jeœli w takiej
sytuacji nie nast¹pi szybka reakcja ze strony wierzyciela polskiego, pozostan¹ roszczenia wobec firmy,
która ju¿ nie istnieje. Problem ten nie ogranicza siê przy tym jedynie do Europy Zachodniej, bowiem du¿a
skala upad³oœci wystêpuje i bêdzie wystêpowaæ tak¿e na przyk³ad w Czechach – 1,5 tysi¹ca firm, czy na
S³owacji – blisko tysi¹c firm, nie wspominaj¹c o Wêgrzech, gdzie rokrocznie bankrutuje obecnie 14–16 ty-
siêcy firm. Dla wielu przedsiêbiorców szybkie odzyskanie niesp³aconych nale¿noœci oznacza „byæ albo nie
byæ”, tym bardziej, ¿e liczba transakcji transgranicznych z roku na rok roœnie.

Brak w³aœciwych uregulowañ w umowach skutkuje odes³aniem wierzyciela do przepisów prawa kraju
d³u¿nika, co w konsekwencji skazuje polsk¹ firmê na nierówn¹ walkê na obcym sobie terytorium i anga-
¿owanie zarówno czasu, jak i pieniêdzy, co generuje straty dla przedsiêbiorcy oraz Skarbu Pañstwa.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Europy (WE) nr 44/2001 wyrok wydany w pañstwie cz³onkowskim
UE jest uznawany równie¿ w innych pañstwach Unii. Niestety polskie s¹dy nie przyjmuj¹ pozwów pol-
skich wierzycieli, odsy³aj¹c ich do s¹dów zagranicznych d³u¿ników.

W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ proszê o wyjaœnienia.
Czy ministerstwo lub podleg³e mu instytucje monitoruj¹ sytuacje rosn¹cych wierzytelnoœci d³u¿ników

zagranicznych wobec polskich przedsiêbiorstw?
Czy i ewentualnie kiedy zostan¹ podjête kroki prawne u³atwiaj¹ce polskim przedsiêbiorcom odzyski-

wanie zagranicznych d³ugów?
Czy przewiduje siê zmiany legislacyjne, podpisanie umów miêdzynarodowych umo¿liwiaj¹cych do-

chodzenie roszczeñ polskich wierzycieli przed s¹dami polskimi zamiast przed s¹dami zagranicznymi
oraz ich bezzw³oczn¹ egzekucjê w kraju d³u¿nika?

Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Statystyki podaj¹, ¿e w zesz³ym roku na polskich drogach wydarzy³o siê czterdzieœci cztery tysi¹ce
osiemdziesi¹t wypadków drogowych, w których zginê³o oko³o czterech i pó³ tysi¹ca osób. Wiêkszoœæ z ucze-
stników tych zdarzeñ by³a posiadaczami telefonów komórkowych. Ratownicy medyczni, policjanci oraz
stra¿acy, którzy interweniuj¹ na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykaj¹ trudnoœci, kiedy w kwe-
stiach dalszej pomocy poszkodowanym musz¹ kontaktowaæ siê z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych.

Problemy w nawi¹zaniu kontaktu z rodzin¹ i bliskimi poszkodowanych dostrzegli w³oscy ratownicy,
z których inicjatywy stworzono miêdzynarodowy system ICE (In Case of Emergency). Ratownicy zapropo-
nowali, aby posiadacze telefonów komórkowych w swoim aparacie umieœcili na liœcie kontaktów osoby,
z którymi nale¿y siê skontaktowaæ w nag³ych wypadkach. Numer taki zapisywany jest pod miêdzynaro-
dowym skrótem ICE (In Case of Emergency).

Bardzo czêsto telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który mo¿na przy uczestniku wypadku
znaleŸæ. Szybki kontakt pozwala na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, cho-
roby przewlek³e, alergie etc. W wielu przypadkach obecnoœæ takiego wpisu w telefonie komórkowym oz-
nacza ratunek dla ¿ycia poszkodowanego. Oznakowanie ICE w telefonach komórkowych zdecydowanie
u³atwi³oby prace wszystkim s³u¿bom ratowniczym. Projekt ICE zyska³ ju¿ du¿¹ popularnoœæ w wielu kra-
jach ca³ego œwiata. W jego propagowanie w³¹cza siê wiele instytucji dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa
obywateli.

Dlatego te¿ chcia³bym zapytaæ Pani¹ Minister o sprawê projektu ICE w Polsce.
Czy i kiedy ministerstwo planuje w³¹czenie siê w dzia³ania propaguj¹ce ten prosty, ratuj¹cy istnienia

ludzkie pomys³?
Jakie dzia³ania zamierza podj¹æ ministerstwo, by przekonaæ Polaków do oznaczania skrótem ICE wy-

branych numerów w telefonach komórkowych, s³u¿¹cych do kontaktu z bliskimi osobami w nag³ych wy-
padkach.

Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!

Prawid³owe dzia³anie takich s³u¿b jak policja, wojsko, czy stra¿ po¿arna, stanowi o bezpieczeñ-
stwie obywateli. Zagwarantowanie otrzymania pomocy ze strony wymienionych instytucji stanowi
wype³nienie obowi¹zków pañstwa wobec obywateli oraz buduje zaufanie do pañstwa. Nie ma lepszego
modelu ni¿ ten, w którym policja, stra¿ po¿arna i si³y zbrojne znajduj¹ siê w kompetencji w³adzy pub-
licznej. Fakt, i¿ stra¿ po¿arna, policja i wojsko ciesz¹ siê najwy¿szym zaufaniem, nie bierze siê znik¹d.
Ofiarna s³u¿ba pracowników i funkcjonariuszy pracuj¹cych w tych jednostkach, ale tak¿e ich goto-
woœæ do ochrony interesów Polaków w najbardziej ekstremalnych sytuacjach pozostaj¹ nie do prze-
cenienia. Zmiany ustrojowe i gospodarcze zapocz¹tkowane przed dwudziestoma laty nie zmieni³y
tego.

Nie wiedzieæ czemu, odrêbnym torem potoczy³y siê losy innej niezmiernie wa¿nej s³u¿by. Jest ni¹ rato-
wnictwo medyczne. S³u¿ba to równie niezbêdna i niezast¹piona, jak policja czy stra¿ po¿arna, a jej fun-
kcjonowanie zosta³o poddane regu³om wolnego rynku. Okazuje siê, ¿e ten stan rzeczy stwarza podstawy
do niepokoju.

Poddanie organizacji ratownictwa medycznego regu³om konkursowym pokazuje, i¿ wolna konkuren-
cja nie tylko nie rozwi¹zuje wszystkich problemów, ale generuje kolejne. Specyfika dzia³ania tej s³u¿by
kszta³towana jest g³ównie przez to, ¿e na danym obszarze jest miejsce tylko dla jednego podmiotu tej ka-
tegorii, a wiêc nie jest mo¿liwe zapewnienie konkurowania ró¿nym jednostkom. Z tego powodu trudno
w ogóle mówiæ o wystêpowaniu tu korzyœci dla obywateli, jakie w innych sytuacjach wynikaj¹ z zalet kon-
kurencji. Wprowadzanie zasad komercyjnych tam, gdzie nie ma konkurencyjnego rynku b¹dŸ rynek jest
u³omny, musi w ostatecznoœci prowadziæ do monopolizacji œwiadczenia us³ug ze wszystkimi tego niepo-
¿¹danymi skutkami.

Zwracamy uwagê na nastêpstwa organizowania konkursów, maj¹cych wy³aniaæ œwiadczenio-
dawców ratownictwa medycznego, w przypadku gdy takie narzêdzie rynkowe stosuje siê bez uw-
zglêdnienia specyfiki rynku. Ju¿ pierwsza przegrana pogotowia prowadzonego przez szpital powia-
towy raz na zawsze eliminuje je z rynku. Szpital, pozbywaj¹c siê ratowników, w przysz³oœci nie bê-
dzie móg³ ponownie stan¹æ do konkursów. Szpital zobowi¹zany te¿ bêdzie zwróciæ wraz z odsetkami
dotacje, za które zakupione zosta³y ambulanse i sprzêt medyczny. Niedawno pañstwo zachêca³o
szpitale do wykorzystania œrodków unijnych, wiêc niejedno pogotowie przy publicznym zak³adzie
opieki zdrowotnej dziêki tym œrodkom zaopatrzy³o siê w nowoczesne karetki. Teraz niestety, w imiê
wolnego rynku, œrodki te s¹ marnotrawione. Przegrywaj¹c w konkursach, czêsto z niezrozumia³ych
wzglêdów, przyszpitalne pogotowia zobowi¹zane s¹ do zwrotu œrodków, bowiem nie realizuj¹ pro-
gramów, na które pozyska³y pieni¹dze.

Budowa systemu ratownictwa medycznego nie mo¿e opieraæ siê na cyklicznych konkursach narusza-
j¹cych stabilnoœæ systemu. Przeprowadzanie konkursów raz na rok lub dwa, jak to ma miejsce obecnie,
uniemo¿liwia racjonalne gospodarowanie maj¹tkiem. Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e w³aœnie w tej sferze
niezwykle wa¿ne jest jak najlepsze zarz¹dzanie sprzêtem medycznym, a to w przypadku krótkotermino-
wych kontraktów jest wrêcz niemo¿liwe.

Ratownictwo medyczne œwiadczone jako us³uga komercyjna wydaje siê nieporozumieniem. Praktyka
wykaza³a, ¿e w takich sytuacjach pacjenci z zagro¿eniem ¿ycia czêsto nie s¹ dowo¿eni tam, gdzie mo¿e
byæ udzielona skuteczna pomoc, tylko, ze wzglêdów biznesowych, by minimalizowaæ ponoszone koszty,
dowo¿eni s¹ do najbli¿szego szpitala. Problemu nie rozwi¹¿e ¿aden zapis ustawowy nak³adaj¹cy na
œwiadcz¹cego us³ugê obowi¹zek kierowania siê innymi kryteriami.

Pozostawienie ratownictwa medycznego w kompetencji pañstwa jest kluczowe z punktu widzenia bez-
pieczeñstwa obywateli. Przekazanie ratownictwa niezale¿nym podmiotom, szczególnie w przypadkach
zagro¿enia pañstwa, jest niebezpieczne.

Zaniepokojeni skutkamiœwiadczeniaus³ug ratownictwamedycznegow formiekomercyjnej, obawiaj¹c siê
o zagro¿one bezpieczeñstwo obywateli, uwa¿amy, ¿e uzasadnione jest wprowadzenie zmian ustawodawstwa,
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prowadz¹cych do uznania ratownictwa medycznego za s³u¿bê œciœle publiczn¹, co, w przypadku uznania na-
szych racji za uzasadnione, najskuteczniej uczyniæ mo¿e rz¹d.

Prosimy Pana Premiera, by rz¹d zaj¹³ stanowisko w przedstawionej w oœwiadczeniu sprawie.

Marek Trzciñski
Andrzej Owczarek
Marek Zió³kowski
Marek Konopka
Ma³gorzata Adamczak
Józef Bergier
Zbigniew Meres
W³odzimierz Cimoszewicz
Eryk Smulewicz
Piotr Gruszczyñski
Jacek Swakoñ
Krzysztof Zaremba
Jan Olech
Maciej Grubski
S³awomir Kowalski
Gra¿yna Sztark
Stanis³aw Bisztyga
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócili siê do nas doje¿d¿aj¹cy do pracy poci¹gami mieszkañcy ziemi ³ódzkiej, a dok³adniej powiatów

piotrkowskiego i opoczyñskiego, z proœb¹ o interwencjê w sprawie likwidacji po³¹czenia kolejowego £ódŸ
– Dêbica, w szczególnoœci odcinka Tomaszów Mazowiecki – Skar¿ysko Kamienna. Poci¹g ten ³¹czy³ po-
wiaty: tomaszowski, opoczyñski, konecki i skar¿yski. Linia s³u¿y³a osobom doje¿d¿aj¹cym do pracy, ale
nie tylko; tak¿e dla studentów, emerytów wyje¿d¿aj¹cych do Lublina lub Warszawy by³a w tych powia-
tach po³¹czeniem bardzo korzystnym, co wiêcej, tañszym ni¿ transport samochodowy. Nie bez znaczenia
pozostaje fakt, i¿ wiele osób korzystaj¹cych z tego po³¹czenia mia³o wykupione bilety (miesiêczne, kwar-
talne, roczne), a poci¹g zosta³ zlikwidowany w trakcie ich obowi¹zywania bez podania jakichkolwiek
przyczyn, bez jakiejkolwiek informacji.

Panie Ministrze, ci ludzie z dnia na dzieñ pozostali bez mo¿liwoœci dojazdu do pracy, mimo ¿e posiadali
wa¿ne bilety.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie przyczyn i powodów takiej de-
cyzji marsza³ka województwa œwiêtokrzyskiego. Dodatkowo pragniemy poinformowaæ, i¿ w ramach roz-
wi¹zania zastêpczego z inicjatywy marsza³ków województw ³ódzkiego i œwiêtokrzyskiego uruchomione
zosta³y zastêpcze linie autobusowe, ale z przekazanych informacji wynika, ¿e jest to rozwi¹zanie dro¿sze.
W ramach komunikacji zastêpczej Urz¹d Marsza³kowski w £odzi chcia³ wys³aæ poci¹g do granicy wojewó-
dztwa œwiêtokrzyskiego, czyli do Koñskich, ale urz¹d œwiêtokrzyski nie by³ zainteresowany takim roz-
wi¹zaniem.

Panie Ministrze, dlaczego tak trudno jest realizowaæ po³¹czenia kolejowe miêdzy województwami?
Sk¹d takie problemy? W ca³ej Europie i na œwiecie samochody wypiera transport kolejowy jako tañszy
i bardziej przyjazny œrodowisku. Dlaczego w Polsce jest odwrotnie?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie i znalezienie rozwi¹zania tej sprawy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Grzegorz Banaœ
Adam Massalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi na moje oœwiadczenia na temat GMO Pan Minister wyjaœnia³, i¿ za wprowadzenie zakazu

uprawy roœlin genetycznie zmodyfikowanych Polsce gro¿¹ sankcje karne ze strony Komisji Europejskiej
wzwi¹zkuz ³amaniemprawawspólnotowego,anawetby³uprzejmyprzytoczyæ ichewentualnewielkoœci.

W zwi¹zku z tym prosimy Pana Ministra o informacjê, czy którykolwiek z innych krajów cz³onkow-
skich, które wprowadzi³y zakaz uprawy GMO, a dok³adnie kukurydzy MON 810, tj. Austria, Francja, Nie-
mcy, Grecja, Wêgry i Luksemburg, p³aci³y takie kary, o których wspomina³ Pan Minister. Jeœli tak, to
w jakiej wysokoœci, jeœli nie, to w jaki sposób te kraje uniknê³y kar? Prosimy te¿ Pana Ministra o wyjaœnie-
nie, sk¹d wziê³y siê wyliczenia wysokoœci kar dla Polski.

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie przedstawionej sprawy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Krzysztof Majkowski
Wojciech Skurkiewicz
Zdzis³aw Pupa
Kazimierz Jaworski
Waldemar Kraska
Norbert Krajczy
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ws³uchuj¹c siê w opinie p³yn¹ce ze œrodowiska dzia³aczy Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami, mo¿-

na dojœæ do wniosku, ¿e osoby karane na podstawie przepisów art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierz¹t niestety nierzadko wracaj¹ do nieetycznych zachowañ.

Z tych wzglêdów dzia³acze TOnZ uwa¿aj¹, ¿e nale¿a³oby uzupe³niæ przepisy wymienionego art. 35 o za-
kaz posiadania zwierz¹t w przypadkach przestêpców dzia³aj¹cych ze szczególnym okrucieñstwem.

To zrozumia³e, ¿e statystyki s¹dowe nie musz¹ w pe³ni potwierdzaæ sygnalizowanego zjawiska, które
w du¿ej mierze ma charakter „podskórny”. Mimo to pragnê zwróciæ siê z pytaniem o stanowisko resortu
sprawiedliwoœci w sprawie propozycji ewentualnej nowelizacji ustawy o ochronie zwierz¹t w wymienio-
nym zakresie.

Z uszanowaniem
Henryk M. WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Zaj¹ca

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Proszê o udzielenie informacji, czy rz¹d Pana Premiera zamierza nadal aktywnie wspieraæ politykê bez-
piecznego pañstwa. Pytam o to w œwietle dokonywanych ostatnio w komendach powiatowych Policji
zwolnieñ i redukcji etatów policyjnych.

Do mojego biura senatorskiego, mieszcz¹cego siê przy ulicy Jana Paw³a II 35, zwrócili siê mieszkañcy
miasta Jas³a i powiatu jasielskiego zaniepokojeni informacjami o redukcji dwunastu etatów w Komendzie
Powiatowej Policji w Jaœle. Z ich relacji wynika, ¿e ze wzglêdu na oszczêdnoœci w Policji ograniczona kadro-
wo zostanie komenda jasielska i podleg³e jej terenowe posterunki. Co wiêcej, w zwi¹zku z kolejnymi reduk-
cjami zatrudnienia obni¿ona zostanie pozycja jasielskiej komendy w policyjnej kategoryzacji komend.

Niezrozumia³a jest decyzja o ograniczeniu etatów policyjnych, bo odbêdzie siê to kosztem bezpieczeñ-
stwa mieszkañców powiatu jasielskiego. Komenda Powiatowa Policji w Jaœle nale¿y od wielu lat, niezale¿-
nie od kieruj¹cych ni¹ komendantów, do wyró¿niaj¹cych siê jednostek na terenie województwa podkarpac-
kiego. W ostatnich latach nie by³o ¿adnych skarg lub zdarzeñ, które dyskredytowa³yby funkcjonowanie tu-
tejszej komendy, a zaanga¿owanie w pracê szeregowych funkcjonariuszy Policji sprawia³o, ¿e teren powia-
tu jasielskiego by³ w statystykach policyjnych jednym z bezpieczniejszych w regionie. Zauwa¿yæ nale¿y, ¿e
Jas³o jest jednym z wiêkszych miast powiatowych na terenie województwa podkarpackiego, a powiat jasiel-
ski zamieszkuje oko³o stu dwudziestu tysiêcy mieszkañców, co sprawia, ¿e ogromna jest liczba zadañ, któ-
re wykonuj¹ funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaœle. Warto zaznaczyæ, ¿e od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych zredukowano w komendzie jasielskiej oko³o trzydziestu policyjnych etatów.

Specyficzne po³o¿enie powiatu jasielskiego i wynikaj¹ce z tego obowi¹zki dla funkcjonariuszy Policji s¹
ogromne. Przez powiat jasielski, a szczególnie przez miasto Jas³o, przebiegaj¹ g³ówne trasy tranzytowe do
przejœcia granicznego w Barwinku. Stwarza to dodatkowe obowi¹zki dla policjantów ruchu drogowego
i z pionu prewencji. Mam uzasadnione obawy, ¿e redukcja etatów odbije siê negatywnie na mo¿liwoœci fun-
kcjonowania tych s³u¿b. Warte zauwa¿enia jest równie¿ to, ¿e w zwi¹zku z przyleganiem powiatu jasielskie-
go do po³udniowej granicy pañstwa na policjantach spoczywa szereg dodatkowych obowi¹zków.

Zwracam siê w tej sprawie do Pana Premiera, poniewa¿ w exposé Pan Premier zapewnia³ obywateli, ¿e
bezpieczeñstwo pozostanie jednym z priorytetów rz¹du. Pozwolê sobie zacytowaæ s³owa z Pana exposé:

„Chcemy zbudowaæ sprawny system prewencji wobec przestêpczoœci pospolitej, system ratownictwa,
ochrony ludnoœci oraz zarz¹dzania kryzysowego. I chcemy te cele osi¹gn¹æ poprzez sprawn¹ koordynacjê
i wymianê informacji. Zmiany te poprawi¹ poziom bezpieczeñstwa w Polsce oraz pozwol¹ na lepsze go-
spodarowanie œrodkami publicznymi z uwzglêdnieniem zrozumia³ych ¿¹dañ p³acowych funkcjonariuszy
i pracowników cywilnych tych instytucji.

Chcemy stworzyæ czytelny i efektywny system zarz¹dzania bezpieczeñstwem wewnêtrznym. Wol¹ mo-
jego rz¹du jest, aby minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych oraz minister sprawiedliwoœci byli fakty-
cznie odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeñstwa i praworz¹dnoœci w Polsce”.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e w tej sprawie interweniowa³em równie¿ w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji, ale nie otrzyma³em jeszcze odpowiedzi. Maj¹c na uwadze troskê o zapewnienie prawid³owego
funkcjonowania jasielskiej komendy, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu
jasielskiego, zwracam siê do Pana Premiera o pomoc w sprawie utrzymania dotychczasowych etatów i stanu
zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji w Jaœle. Pozytywne rozstrzygniêcie w œwietle przedstawionych
argumentów ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa mieszkañców
Jas³a i powiatu jasielskiego. Dotychczasowe niezrozumia³e i nieuzasadnione decyzje w tej sprawie upowa¿-
niaj¹ mnie jako senatora Rzeczypospolitej Polskiej do podjêcia stosownej interwencji i dlatego te¿ pozwalam
sobie na rêce Pana Premiera z³o¿yæ nastêpuj¹ce zapytania.

Jakie jest stanowiskoPanaPremierawsprawieplanowanych idokonywanych redukcji etatów iwkonsek-
wencji zwolnieñ w Policji w kontekœcie polityki rz¹du w zakresie bezpiecznego dla obywateli pañstwa?

Czy istnieje mo¿liwoœæ zmiany przedmiotowej decyzji i utrzymania dotychczasowego stanu etatów
i zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji w Jaœle?

Stanis³aw Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 50. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póŸn.
zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) po art. 75 dodaje siê art. 75a w brzmieniu:

„Art. 75a.
§ 1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 75 § 1, przys³uguje równie¿ osobom, które by³y wspólni-

kami spó³ki cywilnej w dniu jej rozwi¹zania, zwanym dalej „by³ymi wspólnikami”, w zakresie
zwrotu nadp³aty powsta³ej za okres, w którym spó³ka ta by³a podatnikiem podatku od towarów
i us³ug lub podatku akcyzowego.

§ 2. W przypadku by³ych wspólników zwrotu nadp³aty dokonuje siê na podstawie z³o¿onego przez
by³ego wspólnika wniosku o stwierdzenie nadp³aty i skorygowanej deklaracji podatkowej wraz
z za³¹czonymi:
1) umow¹ spó³ki, aktualn¹ na dzieñ rozwi¹zania spó³ki;
2) wykazem rachunków bankowych by³ych wspólników w banku maj¹cym siedzibê na terytorium

kraju lub rachunków by³ych wspólników w spó³dzielczej kasie oszczêdnoœciowo-kredytowej,
której s¹ cz³onkami, na które ma byæ dokonany zwrot nadp³aty.

§ 3. Przepis art. 75 § 4 stosuje siê.
§ 4. Zwrotu nadp³aty, o którym mowa w § 2, dokonuje siê:

1) w proporcjach wynikaj¹cych z prawa do udzia³u w zysku okreœlonego w umowie spó³ki; je¿eli
z za³¹czonej umowy nie wynikaj¹ te udzia³y w zysku, przyjmuje siê, ¿e prawa do udzia³u
w zysku s¹ równe;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,

poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112,

poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109

i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241,

Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676.



2) na rachunki, o których mowa w § 2 pkt 2.
§ 5. W przypadku niez³o¿enia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, kwota nadp³aty sk³a-

dana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku, gdy do deklaracji za³¹czono doku-
menty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, ale w wykazie rachunków, o którym mowa w tym przepi-
sie, nie podano rachunków wszystkich by³ych wspólników, do depozytu sk³adana jest kwota
nadp³aty w czêœci przypadaj¹cej by³emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.”;

2) w art. 77 w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku o stwierdzenie nadp³aty wraz ze skorygowanym zeznaniem

(deklaracj¹) w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 3 oraz art. 75a, lecz nie wczeœniej ni¿
w terminie 3 miesiêcy od dnia z³o¿enia zeznania lub deklaracji, o których mowa w art. 73 § 2;”;

3) w art. 77b:
a) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, p³atnika, inkasenta lub by³ego wspólnika obo-
wi¹zanego do posiadania rachunku bankowego;

2) w gotówce, je¿eli podatnik, p³atnik, inkasent lub by³y wspólnik nie s¹ obowi¹zani do posiadania
rachunku bankowego, chyba ¿e za¿¹daj¹ zwrotu nadp³aty na rachunek bankowy.”,

b) w § 2 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê œrednikiem oraz dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) z³o¿enia kwoty nadp³aty do depozytu organu podatkowego.”;

4) w art. 78 w § 3 w pkt 3 lit. b i c otrzymuj¹ brzmienie:
„b) je¿eli decyzja stwierdzaj¹ca nadp³atê nie zosta³a wydana w terminie 2 miesiêcy od dnia z³o¿enia

wniosku o stwierdzenie nadp³aty, chyba ¿e do opóŸnienia w wydaniu decyzji przyczyni³ siê podat-
nik, p³atnik, inkasent lub by³y wspólnik,

c) je¿eli nadp³ata nie zosta³a zwrócona w terminie, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 6, chyba ¿e do
opóŸnienia w zwrocie nadp³aty przyczyni³ siê podatnik, p³atnik, inkasent lub by³y wspólnik;”;

5) w art. 81 po § 1 dodaje siê § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przys³uguje tak¿e by³ym wspólnikom w zakresie

wskazanym w art. 75a.”;
6) w art. 133 po § 2a dodaje siê § 2b w brzmieniu:

„§ 2b. Stron¹ w postêpowaniu podatkowym w sprawie stwierdzenia nadp³aty w zakresie zobowi¹zañ
by³ej spó³ki cywilnej mo¿e byæ osoba, która by³a wspólnikiem spó³ki cywilnej w chwili rozwi¹zania
spó³ki.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r. (sygn. akt P 80/08) stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepi-
sów art. 75 § 2 pkt 1 lit. b i § 3 oraz art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) z Konstytucj¹.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji, orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego maj¹ moc powszechnie
obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne.

Sentencja orzeczenia zosta³a opublikowana w Dz. U. z 2009 r., Nr 44, poz. 362 (dzieñ publikacji wyro-
ku – 19 marca 2009 r.). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z. U.
z 2009 r., Nr 3A, poz. 154.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 75 § 2 pkt 1 lit. b i § 3 oraz art. 81 § 1 ustawy – Or-
dynacja podatkowa w zakresie, w jakim nie reguluj¹ trybu z³o¿enia korekty deklaracji i wniosku o stwier-
dzenie nadp³aty podatku od towarów i us³ug (dalej tak¿e: VAT) przez by³ych wspólników rozwi¹zanej spó³ki
cywilnej bêd¹cej podatnikiem tego podatku – z art. 2 w zwi¹zku z art. 64 ust. 1 Konstytucji.

Zagadnienie poddane rozwadze Trybuna³u Konstytucyjnego sprowadza³o siê do oceny konstytucyjno-
œci braku przepisów proceduralnych, pozwalaj¹cych na z³o¿enie korekty i wniosku o zwrot nadp³aconego
VAT przez wspólników rozwi¹zanej spó³ki cywilnej bêd¹cej p³atnikiem tego podatku.

Jednoczeœnie ustawodawca podatkowy – odmawiaj¹c samej „spó³ce cywilnej w likwidacji” b¹dŸ te¿ jej
wspólnikom prawa do z³o¿enia korekty deklaracji i wniosku o zwrot nadp³aty podatku – nie uj¹³ statusu
podatkowo-prawnego tych osób w sposób konsekwentny. Tam bowiem, gdzie wymaga tego interes fiskal-
ny Skarbu Pañstwa, ustawodawca stworzy³ mechanizmy jurydyczne, które pozwalaj¹ nie tylko na wyeg-
zekwowanie nale¿noœci podatkowych powsta³ych w okresie funkcjonowania spó³ki, ale równie¿ na na³o-
¿enie nowych obowi¹zków podatkowych po jej rozwi¹zaniu (por. art. 115 § 1 i 2 ustawy – Ordynacja po-
datkowa nak³adaj¹cy na osoby bêd¹ce wspólnikami w momencie rozwi¹zania spó³ki odpowiedzialnoœæ
za zobowi¹zania podatkowe tej¿e oraz przepisy rozdzia³u 4 ustawy o VAT pt. „Opodatkowanie przy likwi-
dacji dzia³alnoœci spó³ki i zaprzestaniu dzia³alnoœci przez osobê fizyczn¹” nak³adaj¹ce na wspólników
rozwi¹zanej spó³ki obowi¹zek sporz¹dzenia spisu z natury oraz uprawniaj¹ce ich do uzyskania zwrotu
ró¿nicy podatku naliczonego nad nale¿nym). Podkreœlenia wymaga zatem, ¿e ustawodawca, w pewnych
przynajmniej sytuacjach, najczêœciej uzasadnionych interesem fiskalnym Skarbu Pañstwa, dostrzega
potrzebê podmiotowego traktowania takiego specyficznego „zwi¹zku by³ych wspólników”.

2.2. Prawo do zwrotu nadp³aty VAT stanowi prawo maj¹tkowe podlegaj¹ce ochronie konstytucyjnej na
podstawie art. 64 Konstytucji, jako „inne ni¿ w³asnoœæ prawo maj¹tkowe”. Nadp³ata w tym przypadku po-
wsta³a bowiem na skutek uiszczenia bez podstawy prawnej (a wiêc nienale¿nie) przymusowego i nieodp³at-
nego œwiadczenia publicznoprawnego. Wierzyciel podatkowy (Skarb Pañstwa) otrzymuje zatem œwiadczenie
podatkowe, które mu nie przys³uguje. Instytucja nadp³aty ma doprowadziæ do stanu zgodnego z prawem ma-
terialnym i obci¹¿enia strony stosunku prawnopodatkowego tylko w granicach okreœlonych prawem. Nie po-
winno ulegaæ w¹tpliwoœci, ¿e granic¹ tej swobody jest m.in. koniecznoœæ respektowania konstytucyjnych re-
gu³ ochrony praw maj¹tkowych podatników (tak¿e ogó³u tych praw, a wiêc maj¹tku w rozumieniu cywilisty-
cznym). Jednoczeœnie zasada w³adztwa daninowego ustanowiona w art. 84 i 217 Konstytucji nie obejmuje
sytuacji, w których danina publicznoprawna zosta³a pobrana nies³usznie. Zdecydowanie wykraczaj¹ poza jej
zakres rozwi¹zania sankcjonuj¹ce zap³atê podatków i innych nale¿noœci publicznoprawnych pobranych nie-
nale¿nie, b¹dŸ te¿ – równoznaczne z nimi w skutkach – pominiêcia regulacyjne uniemo¿liwiaj¹ce odzyskanie
takich nale¿noœci. Zakwestionowane przepisy uniemo¿liwiaj¹ de facto realizacjê wierzytelnoœci, pozbawiaj¹
j¹ ochrony prawnej (poniewa¿ wierzytelnoœæ i zwrot nadp³aty podatku nie wynika ze stosunku cywilnopra-
wnego, nie mo¿e byæ dochodzona na drodze s¹dowej w postêpowaniu cywilnym) i prowadz¹ do nies³usznego
wzbogacenia Skarbu Pañstwa kosztem wszystkich wspólników rozwi¹zanej spó³ki cywilnej. W zakresie prze-
pisów prawnopodatkowych, prawo – je¿eli nie ma byæ tzw. ustawowym bezprawiem – musi odpowiadaæ ogól-
nie formu³owanym przez art. 2 Konstytucji zasadom s³usznoœci i sprawiedliwoœci.

2.3. Wyrok wywo³uje skutki prawne z dniem publikacji. Trybuna³ nie zdecydowa³ siê na odsuniêcie
w czasie terminu utraty mocy obowi¹zuj¹cej przepisu.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2009 r.,
kieruj¹c siê brzmieniem sentencji wyroku oraz jego uzasadnieniem, proponuje siê, aby zmiana ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa polega³a na wprowadzeniu przepisów reguluj¹cych mechanizm
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jurydyczny, w tym tak¿e kwestie techniczne zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ z³o¿enia korekty deklaracji i wniosku
o stwierdzenie nadp³aty VAT przez by³ych wspólników rozwi¹zanej spó³ki cywilnej bêd¹cej podatnikiem tego
podatku. Jednoczeœnie maj¹c na wzglêdzie, i¿ analogiczna sytuacja wyst¹pi w odniesieniu do podatku akcy-
zowego (na co zwróci³ uwagê Trybuna³ w punkcie 1.2. uzasadnienia wyroku), wskazane jest, aby regulacje te
objê³y swym zakresem tak¿e stwierdzenie nadp³aty w podatku akcyzowym.

Maj¹c powy¿sze na uwadze dodano przepis reguluj¹cy tryb ¿¹dania zwrotu nadp³aty przez by³ych
wspólników spó³ki cywilnej (art.75a). Dodatkowo konieczna by³a odpowiednia modyfikacja innych prze-
pisów ustawy – Ordynacja podatkowa reguluj¹cych tryb zwrotu nadp³aty.

4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Ministrem Gospodarki, Ministrem Sprawiedliwoœci oraz Krajo-
w¹ Rad¹ Radców Prawnych. Wskazane wy¿ej organy nie zg³osi³y uwag do projektu.

Dodatkowo Minister Finansów pozytywnie oceni³ kierunek zmian zawartych w projekcie, podkreœlaj¹c
jednoczeœnie zaawansowany stan prac legislacyjnych nad resortowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników,
w którym przewidziano m. in. wprowadzenie kompleksowych zmian do ustawy – Ordynacja podatkowa
w szerszym zakresie ni¿ wynika to z treœci uzasadnienia ww. wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze œrodków publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze œrodków publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia dziecka.”;”;

2) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) tytu³ rozdzia³u 2a otrzymuje brzmienie:

„Jednorazowa zapomoga z tytu³u urodzenia dziecka”;”;
3) w art. 1 w pkt 2 po wyrazach „art. 15b” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. b

i dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z tytu³u urodzenia ¿ywego dziecka przyznaje siê jednorazow¹ zapomogê w wysokoœci 1.000 z³
na jedno dziecko.”,”;

4) w art. 4 w ust. 1 i 2 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem art. 3 niniejszej ustawy” oraz dodaje siê zdanie
drugie w brzmieniu:
„Przepis art. 3 stosuje siê.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Przyjête przez Senat poprawki do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach ro-
dzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych zmie-
rzaj¹ do dokonania uœciœleñ w przyjêtych przez Sejm uregulowaniach.

Poprawki nr 1-3 ujednolicaj¹ terminologiê ustawy nowelizuj¹cej w stosunku do ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, z póŸn. zm.). W nowelizacji u¿yto bo-
wiem dla tego samego œwiadczenia nazwy, która nie odpowiada brzmieniu zawartym w ustawie nowelizo-
wanej. Ustawa nowelizuj¹ca pos³uguje siê nazw¹ „jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia dziecka”,
pomijaj¹c zaimek „siê”, stosuj¹c siê jednak do logiki ustawy nowelizowanej (zapomoga nie przys³uguje
dziecku z tytu³u urodzenia siê, lecz jego matce, ojcu, opiekunowi z tytu³u urodzenia dziecka) i poprawia-
j¹c niefortunne okreœlenie. Poniewa¿ „Zasady techniki prawodawczej” wymagaj¹ stosowania tych sa-
mych pojêæ dla jednakowych okreœleñ (§ 10) oraz okreœleñ, które zosta³y u¿yte w ustawie podstawowej dla
danej dziedziny (§ 9), Senat, przychylaj¹c siê do terminologii ustawy nowelizuj¹cej w zakresie nazwy
œwiadczenia, zdecydowa³ o dokonaniu ujednolicenia w ustawie podstawowej.

Zastosowana w przepisach art. 4 w ust. 1 i 2 ustawy nowelizuj¹cej technika odes³ania do treœci jej
art. 3 (poprzez okreœlenie „z zastrze¿eniem art. 3”) wprowadza niejednoznacznoœæ dotycz¹c¹ rozumienia
zawartego tam odes³ania, tzn. czy art. 3 ma stanowiæ wyj¹tek, którego siê nie stosuje (zasady wskazane
w ustawie, zawarte w jej art. 1, stanowi¹ o innych warunkach ni¿ wymienione w art. 3) czy te¿ chodzi w³a-
œnie o uwzglêdnienie warunków zawartych w art. 3. Jednoznacznie i prawid³owo z punktu widzenia „Za-
sad techniki prawodawczej”, zostanie wyra¿ona intencja prawodawcy w zakresie okreœlenia, które z wa-
runków bêd¹ stosowane w przypadku osób, które nie mog³y skorzystaæ ze œwiadczeñ od dnia 1 listopada
2009 r. (poprawka nr 4).

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych… 279



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu œrodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej

przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o uruchamianiu œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej przeznaczonych na fi-
nansowanie wspólnej polityki rolnej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o S³u¿bie Wiêziennej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o S³u¿-
bie Wiêziennej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2:

a) w ust. 1 wyrazy „skutkuj¹cych pozbawienie wolnoœci” zastêpuje siê wyrazami „skutkuj¹cych po-
zbawieniem wolnoœci”,

b) w ust. 2:
– w pkt 3 wyrazy „skutkuj¹ce pozbawienie wolnoœci” zastêpuje siê wyrazami „skutkuj¹ce pozba-

wieniem wolnoœci”,
– w pkt 6 wyrazy „skutkuj¹cych pozbawienie wolnoœci” zastêpuje siê wyrazami „skutkuj¹cych po-

zbawieniem wolnoœci”;
2) w art. 2 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie „penitencjarnych” dodaje siê wyrazy „i resocjalizacyjnych”;
3) w art. 2 w ust. 2 dodaje siê pkt 3a w brzmieniu:

„3a) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolnoœci;”;
4) art. 8 dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, z wyj¹tkiem Centralnego Oœrodka Szko-
lenia S³u¿by Wiêziennej, mog¹ byæ prowadzone w formie instytucji gospodarki bud¿etowej, o któ-
rej mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).

6. Instytucja gospodarki bud¿etowej, o której mowa w ust. 1, mo¿e otrzymywaæ dotacje z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ publicznych zwi¹zanych z prowadzeniem oddzia³ywañ penitencjar-
nych wymienionych w art. 2 ust. 2 pkt 1, wykonywaniem zadañ obronnych na podstawie przepi-
sów odrêbnych, organizowaniem i prowadzeniem szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjo-
nariuszy oraz pracowników, a tak¿e realizacji programów poprawy sprawnoœci funkcjonariuszy,
w formie obozów kondycyjnych.”;

5) w art. 14:
a) w ust. 5 skreœla siê pkt 4,
b) dodaje siê ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Dyrektor Generalny okreœla, w drodze zarz¹dzenia, ramowy regulamin pobytu w Centralnym
Oœrodku Szkolenia S³u¿by Wiêziennej oraz oœrodkach szkolenia S³u¿by Wiêziennej i oœrod-
kach doskonalenia kadr S³u¿by Wiêziennej.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje siê, je¿eli oœrodek szkolenia S³u¿by Wiêziennej lub oœrodek do-
skonalenia kadr S³u¿by Wiêziennej jest prowadzony w formie instytucji gospodarki bud¿eto-
wej.”;

6) w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „przez funkcjonariuszy oraz” zastêpuje siê wyrazem „równie¿”;
7) w art. 19 w ust. 1 dodaje siê pkt 4a w brzmieniu:

„4a) urz¹dzeñ technicznych powoduj¹cych blokadê stawu kolanowego;”;
8) w art. 19 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) œrodków technicznych w postaci maski, zas³ony na twarz albo kasku z przy³bic¹, t³umi¹cych g³os
albo zestawu g³oœnikowego;”;

9) w art. 29 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nie by³a skazana prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêp-

stwo skarbowe albo wobec której nie zosta³ wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzaj¹cy
postêpowanie karne o takie przestêpstwo, a tak¿e nie toczy siê przeciwko niej postêpowanie karne
o takie przestêpstwo;”;

10) w art. 30 w ust. 2 po wyrazie „ochrony” dodaje siê wyraz „prawnej”;
11) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje zwrot kosztów obrony, je¿eli postêpowanie
karne, wszczête przeciwko niemu o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe pope³nione w zwi¹z-
ku z wykonywaniem czynnoœci s³u¿bowych, zostanie prawomocnie zakoñczone: orzeczeniem
o umorzeniu postêpowania wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepo-
pe³nienia przestêpstwa albo wyrokiem uniewinniaj¹cym. Koszty takie zwraca siê ze œrodków bu-
d¿etu pañstwa na wniosek pracownika, w wysokoœci faktycznie poniesionych kosztów, nie wy¿-
szej ni¿ stawka maksymalna wynagrodzenia jednego obroñcy, okreœlona w przepisach wydanych



na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r.
Nr 146, poz. 1188, z póŸn. zm.).”;

12) w art. 36 w ust. 4 w pkt 6 wyrazy „na wniosek osoby odznaczonej oraz kosztów wytworzenia odznaki”
zastêpuje siê wyrazami „, na wniosek osoby odznaczonej, oraz koszty wytworzenia odznaki”;

13) w art. 38 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) która nie by³a skazana prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne lub umyœlne

przestêpstwo skarbowe albo wobec której nie zosta³ wydany prawomocny wyrok warunkowo
umarzaj¹cy postêpowanie karne o takie przestêpstwo, a tak¿e nie toczy siê przeciwko niej postê-
powanie karne o takie przestêpstwo;”;

14) w art. 42 w ust. 5, w art. 94 w ust. 2, w art. 95 w ust. 2, w art. 97 w ust. 1 w pkt 4, w art. 107 w ust. 2
w pkt 3, w art. 188 w ust. 1 w pkt 8, w art. 199 w pkt 1, w art. 202 w ust. 1 i w art. 221 w ust. 1 w pkt 3
wyrazy „umyœlnie pope³nione przestêpstwo œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlnie pope³nio-
ne przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego lub umyœlne przestêpstwo skarbowe”;

15) w art. 42 w ust. 8 po wyrazach „na sta³e” dodaje siê wyrazy „, o którym mowa w ust. 7,”;
16) w art. 52 w ust. 2 w pkt 2 w lit. f wyrazy „3 lata” zastêpuje siê wyrazami „2 lata”;
17) w art. 58 w ust. 1 w pkt 1 dodaje siê lit. f i g w brzmieniu:

„f) 30 % uposa¿enia zasadniczego - po 25 latach s³u¿by,
g) 35 % uposa¿enia zasadniczego - po 30 latach s³u¿by;”;

18) w art. 68:
a) w ust. 3 dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:

„Przepis art. 72 ust. 1 stosuje siê.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Funkcjonariusza odwo³anego z zajmowanego stanowiska mo¿na przenieœæ za jego zgod¹ odpo-
wiednio do dyspozycji w³aœciwego prze³o¿onego, o którym mowa w art. 63 ust. 2. Okres pozosta-
wania funkcjonariusza w dyspozycji nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy. Po up³ywie tego okresu
funkcjonariusza powo³uje siê albo przenosi na inne stanowisko s³u¿bowe. Powo³anie albo prze-
niesienie na stanowisko s³u¿bowe ni¿sze od dotychczas zajmowanego nastêpuje za zgod¹ fun-
kcjonariusza. W przypadku niewyra¿enia zgody, funkcjonariusza zwalnia siê ze s³u¿by.”;

19) w art. 70 w ust. 1 po wyrazie „organizacyjnej” dodaje siê wyrazy „, w tym do instytucji gospodarki bu-
d¿etowej, o której mowa w art. 8 ust. 5,”;

20) w art. 71 w pkt 1 wyraz „kobiety” zastêpuje siê wyrazami „funkcjonariusza kobiety”;
21) w art. 72 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „2 i”;
22) w art. 72 w ust. 2 przed wyrazami „3, a tak¿e” dodaje siê wyrazy „2a i”;
23) w art. 85 w ust. 2 skreœla siê pkt 2;
24) w art. 85 w ust. 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:

„2a) utraty kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;”;
25) w art. 136 w ust. 1 wyraz „zwane” zastêpuje siê wyrazem „zwanego”;
26) w art. 138 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, zwanego dalej „urlopem wypoczynkowym”,”;
27) w art. 157 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prze³o¿ony jest obowi¹zany przeciwdzia³aæ mobbingowi. Przepisy art. 943 ustawy z dnia 26 czer-
wca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje siê odpowiednio.”;

28) w art. 164 w ust. 1 po wyrazie „ochrony” dodaje siê wyraz „prawnej”;
29) w art. 164 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Funkcjonariuszowi przys³uguje zwrot kosztów obrony, je¿eli postêpowanie karne, wszczête prze-
ciwko niemu o przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe pope³nione w zwi¹zku z wykonywaniem
czynnoœci s³u¿bowych, zostanie prawomocnie zakoñczone: orzeczeniem o umorzeniu postêpowa-
nia wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepope³nienia przestêpstwa albo
wyrokiem uniewinniaj¹cym.

3. Koszty obrony zwraca siê ze œrodków bud¿etu pañstwa na wniosek funkcjonariusza, w wysokoœci
faktycznie poniesionych kosztów, nie wy¿szej ni¿ stawka maksymalna wynagrodzenia jednego
obroñcy, okreœlona w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja
1982 r. - Prawo o adwokaturze.”;

30) w art. 182 w ust. 4 skreœla siê wyrazy „w roku 2010”;
31) w art. 216 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „nie przekroczy³y” zastêpuje siê wyrazami „nie ukoñczy³y”;
32) w art. 216 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „bez wzglêdu na wiek” dodaje siê przecinek;
33) w art. 222 w ust. 1 wyrazy „art. 40” zastêpuje siê wyrazami „art. 42 ust. 8”;
34) art. 225 otrzymuje brzmienie:

„Art. 225. Funkcjonariuszowi przywraca siê stopieñ w razie uchylenia prawomocnego wyroku orze-
kaj¹cego œrodek karny pozbawienia praw publicznych lub uchylenia prawomocnego wyroku ska-
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zuj¹cego za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego lub umyœlne przestêpstwo
skarbowe, na karê pozbawienia wolnoœci, której wykonanie nie zosta³o warunkowo zawieszone.”;

35) w art. 230 w ust. 3 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:
„2a) niehumanitarne traktowanie, uw³aczaj¹ce godnoœci osób pozbawionych wolnoœci;”;

36) w art. 241 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „ust. 4 i 5” zastêpuje siê wyrazami „ust. 3-5”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o S³u¿bie Wiêziennej, postanowi³ wprowadziæ
do jej tekstu 36 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 2 i 3, które dodaj¹ do katalogu podstawowych zadañ S³u¿by Wiêziennej pro-
wadzenie oddzia³ywañ resocjalizacyjnych oraz obowi¹zek humanitarnego traktowania osób pozbawio-
nych wolnoœci, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ zadania te nale¿y wyró¿niæ, ze wzglêdu na postanowienia
Europejskich Regu³ Wiêziennych oraz fakt ich realizacji w Polsce.

W celu uelastycznienia form funkcjonowania jednostek organizacyjnych S³u¿by Wiêziennej przyjêto
poprawki nr 4, 5 i 19, które dostosowuj¹ przepisy ustawy do rozwi¹zañ przyjêtych w ustawie o finansach
publicznych i pozwalaj¹ na funkcjonowanie tych jednostek w formie instytucji gospodarki bud¿etowej.

Poniewa¿ funkcjonariuszom S³u¿by Wiêziennej umo¿liwiono, w celu zapobie¿enia ucieczce lub agresji,
stosowanie m.in. urz¹dzeñ powoduj¹cych blokadê stawu kolanowego, nale¿a³o uzupe³niæ o ten œrodek
przepis wymieniaj¹cy wszystkie dopuszczalne œrodki przymusu (poprawka nr 7).

Poniewa¿ przepis art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy, w wersji uchwalonej przez Sejm, zawiera³ jedynie cel za-
stosowania œrodka przymusu, Senat uzna³ za konieczne jego doprecyzowanie poprzez szczegó³owe wska-
zanie, jakie œrodki mog¹ byæ u¿yte w celu zapobiegania nawo³ywaniu do buntu (poprawka nr 8).

Poprawki nr 9, 13, 14 i 34 nadaj¹ w³aœciwe brzmienie przepisom odnosz¹cym siê do pope³nienia prze-
stêpstwa umyœlnego lub umyœlnego przestêpstwa skarbowego.

Przedmiotem poprawek nr 10 i 28 jest okreœlenie rodzaju ochrony przys³uguj¹cej pracownikowi
w zwi¹zku z wykonywaniem przez niego obowi¹zków w sta³ym i bezpoœrednim kontakcie z osobami po-
zbawionymi wolnoœci.

Przepisy ustawy przyznaj¹ pracownikom S³u¿by Wiêziennej szczególny rodzaj uprawnienia tj. maj¹
oni w okreœlonych w przepisie przypadkach prawo do otrzymania zwrotu kosztów obrony, wydatkowa-
nych w zwi¹zku z zakoñczonym postêpowaniem karnym. Poniewa¿ ochrona prawna jest pojêciem od-
miennym, znacznie szerszym od pojêcia kosztów obrony, przepisy te nale¿a³o doprecyzowaæ i ujednoliciæ
(poprawki nr 11 i 29).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 16, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y, wzorem innych s³u¿b munduro-
wych, ujednoliciæ okres oczekiwania na wy¿szy stopieñ w korpusie podoficerskim.

Poprawka nr 17 przewiduje przyznanie odpowiednio podwy¿szonego dodatku za wys³ugê lat dla fun-
kcjonariuszy z 25-letnim i 30-letnim sta¿em s³u¿by. Zdaniem Senatu utrzymanie takich dodatków przy-
czyni siê do zachowania w S³u¿bie Wiêziennej wiêkszej liczby doœwiadczonych funkcjonariuszy.

Poprawka nr 18 ma na celu m.in. zachowanie dotychczasowego statusu materialnego funkcjonariu-
szom odwo³anym z wysokich stanowisk S³u¿by Wiêziennej, zajmowanych na podstawie powo³ania.

Zdaniem Senatu przes³anka nieprzydatnoœci na zajmowanym stanowisku jest zbyt ogólna, a decyzja
o jej stwierdzeniu dotkniêta wad¹ zbytniej uznaniowoœci. Poprawki nr 21 i 23 maj¹ na celu usuniêcie
przepisu, który pozwala przenieœæ funkcjonariusza na ni¿sze stanowisko s³u¿bowe w przypadku stwier-
dzenia w opinii s³u¿bowej nieprzydatnoœci na zajmowanym stanowisku.

Utrata kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku, wzorem innych s³u¿b, powinna stano-
wiæ przes³ankê przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko s³u¿bowe (poprawki nr 22 i 24).

Pomimo zhierarchizowanego systemu zarz¹dzania S³u¿b¹ Wiêzienn¹, zdaniem Senatu, ka¿dy prze³o-
¿ony musi mieæ obowi¹zek przeciwdzia³ania zjawisku mobbingu. Poprawka nr 27 nakazuje w tych wy-
padkach stosowanie odpowiednich przepisów Kodeksu pracy.

W celu wzmocnienia gwarancji realizacji zadañ S³u¿by Wiêziennej w poprawce nr 35 dodano do katalo-
gu przewinieñ dyscyplinarnych takie zachowanie funkcjonariusza, które polega na niehumanitarnym
traktowaniu osób pozbawionych wolnoœci, uw³aczaj¹cym ich godnoœci.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny i porz¹dkowy i maj¹ na celu poprawienie czytelnoœci
ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Trybunale Stanu, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 8a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za okolicznoœæ, o której mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ w szczególnoœci uznane podpisanie wstêpne-
go wniosku o postawienie w stan oskar¿enia albo o poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci przed Try-
buna³em Stanu.”;

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 9d:
a) w ust. 1 skreœla siê wyrazy „oraz z³o¿yæ wyjaœnienia ustnie lub na piœmie; mo¿e jednak bez podania

powodów odmówiæ odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówiæ sk³adania wyjaœnieñ”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sk³adania wyjaœnieñ ustnie lub na piœmie i zg³aszania wniosków dowodowych; mo¿e jednak
bez podania powodów odmówiæ odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówiæ sk³adania
wyjaœnieñ,”;

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 9e w ust. 2:
a) w pkt 4 wyrazy „zg³oszenia wniosku” zastêpuje siê wyrazami „z³o¿enia wniosku”,
b) w pkt 5 i 6 wyrazy „zwrócenia siê z wnioskiem” zastêpuje siê wyrazami „z³o¿enia wniosku”;

4) w art. 1 po pkt 5 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu sprawo-
zdanie z przeprowadzonego postêpowania wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 9g ust. 1.”; ”;

5) w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 1 wyraz „lub” zastêpuje siê wyrazem „albo”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Trybunale Stanu i uchwali³ do niej 5 poprawek.

W przepisie art. 8a ust. 1 ustawy o Trybunale Stanu uregulowano instytucjê wy³¹czenia cz³onka Komi-
sji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej z czynnoœci przes³uchania osoby objêtej wnioskiem o poci¹gniêcie
do odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu lub œwiadka, w przypadku je¿eli zostanie ujawniona oko-
licznoœæ, która mog³aby wywo³aæ w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci cz³onka Komisji. W ust. 2 tego artyku³u
postanowiono, ¿e za okolicznoœæ, która mog³aby wywo³aæ w¹tpliwoœci co do bezstronnoœci cz³onka Komi-
sji „nie mo¿e byæ w szczególnoœci uznana przynale¿noœæ do okreœlonego klubu lub ko³a poselskiego”. Ma-
j¹c na uwadze fakt, ¿e formu³a zastosowana w art. 8a ust. 2 nie ma charakteru normatywnego i nieadek-
watnie wyra¿a intencjê prawodawcy, Senat przyj¹³ poprawkê nr 1. W poprawce tej Izba przes¹dzi³a jedno-
znacznie, i¿ za podstawê do wy³¹czenia cz³onka Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej z czynnoœci
przes³uchania osoby objêtej wnioskiem lub œwiadka nie mo¿e byæ uznany fakt podpisania wstêpnego
wniosku o poci¹gniêcie do odpowiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu.

W przepisie art. 9d, okreœlaj¹cym obowi¹zki i prawa osoby objêtej wnioskiem o poci¹gniêcie do odpo-
wiedzialnoœci przed Trybuna³em Stanu w postêpowaniu przed Komisj¹ Odpowiedzialnoœci Konstytucyj-
nej, Senat zauwa¿y³ pewn¹ niespójnoœæ. Przepis ust. 1 nak³ada na osobê objêt¹ wnioskiem obowi¹zek
z³o¿enia wyjaœnieñ. Ten sam przepis w dalszej czêœci przewiduje, ¿e osoba objêta wnioskiem mo¿e odmó-
wiæ sk³adania wyjaœnieñ. Art. 9d ust. 2 pkt 1 stanowi zaœ, ¿e osoba objêta wnioskiem ma prawo do sk³a-
dania wyjaœnieñ. W opinii Izby nie jest jasne czy intencj¹ ustawodawcy by³o na³o¿enie obowi¹zku, czy te¿
przyznanie uprawnienia osobie objêtej wnioskiem. Senat zwróci³ uwagê, ¿e Kodeks postêpowania karne-
go w odniesieniu do podejrzanego i oskar¿onego nie przewiduje obowi¹zku sk³adania wyjaœnieñ, stanowi
natomiast o uprawnieniach do sk³adania wyjaœnieñ i odmowy sk³adania wyjaœnieñ. Izba stanê³a na sta-
nowisku, ¿e brak jest argumentów uzasadniaj¹cych odstêpstwo od zasady przewidzianej w Kodeksie po-
stêpowania karnego i uchwali³a poprawkê nr 2, która przes¹dza jednoznacznie, i¿ osobie objêtej wnios-
kiem przys³uguje prawo do sk³adania wyjaœnieñ oraz do odmowy sk³adania wyjaœnieñ.

Bior¹c pod uwagê § 10 Zasad techniki prawodawczej, który przewiduje, ¿e dla oznaczenia jednako-
wych pojêæ u¿ywa siê jednakowych okreœleñ, a ró¿nych pojêæ nie oznacza siê tymi samymi okreœleniami,
Senat uzna³ za wskazane ujednolicenie terminologii w art. 9e ust. 2 w zakresie czynnoœci sk³adania
wniosku (poprawka nr 3).

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy nowelizowanej przewiduje, ¿e Komisja Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej
przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu sprawozdanie z przeprowadzonego postêpowania wraz
z wnioskiem, o którym mowa w art. 9 ust. 3 (tj. o postawienie Prezydenta w stan oskar¿enia albo o umo-
rzenie postêpowania). Brzmienie art. 9 ust. 3 uleg³o jednak¿e zmianie. Przepis ten, w brzmieniu nadanym
ustaw¹ nowelizuj¹c¹, przyznaje Komisji Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej mo¿liwoœæ zapoznania siê
z dokumentami lub aktami sprawy na miejscu. Zgodnie z nowel¹, wniosków o postawienie Prezydenta
w stan oskar¿enia oraz o umorzenie postêpowania dotyczyæ bêdzie art. 9g ust. 1. Niezbêdna okaza³a siê
zatem korekta odes³ania w art. 10 ust. 1 ustawy nowelizowanej (poprawka nr 4).

Senat uzna³ ponadto za celowe wprowadzenie zmiany redakcyjnej w art. 13a ust. 1 (poprawka nr 5).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o udo-
stêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, wprowadza do jej tekstu nastê-
puj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „z pañstw” zastêpuje siê wyrazami „dysponuj¹cymi takimi danymi ma-

j¹cymi siedzibê w pañstwach”;
2) w art. 2 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wymianie danych gospodarczych – rozumie siê przez to wymianê danych dotycz¹cych wiarygo-
dnoœci p³atniczej miêdzy biurami informacji gospodarczej a instytucjami dysponuj¹cymi takimi
danymi maj¹cymi siedzibê w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj-
carskiej lub pañstwach cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak równie¿ danych udostêpnionych
biurom informacji gospodarczej przez instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.).”;

3) w art. 5 w ust. 1 wyrazy „zostaæ utworzone” zastêpuje siê wyrazami „byæ prowadzone”;
4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. W sk³ad organów biura nie mog¹ wchodziæ osoby skazane prawomocnym wyrokiem s¹du za
przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbowe.”;

5) w art. 7 w ust. 2 w pkt 3 skreœla siê u¿yty po raz pierwszy wyraz „biura”;
6) w art. 18 w ust. 3 w pkt 2 oraz w ust. 4 w pkt 4 po wyrazach „zosta³y spe³nione” dodaje siê wyrazy „w

terminie albo”;
7) w art. 18 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) podmiotu, którego dotyczy zobowi¹zanie:
a) okreœlone w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d lub w pkt 3 lit. d-f – w przypadku d³u¿nika niebêd¹cego

konsumentem,
b) okreœlone w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i c – w przypadku d³u¿nika bêd¹cego konsumentem; ”;

8) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku zobowi¹zañ o charakterze ratalnym za wywi¹zywanie siê z zobowi¹zañ w rozumie-

niu ust. 1 uwa¿a siê tak¿e sp³atê w pe³nej wysokoœci wszystkich dotychczas wymagalnych rat zo-
bowi¹zania.”;

9) w art. 21 w ust. 4 w pkt 1 w lit. c po wyrazie „dzia³alnoœci –” dodaje siê wyraz „wy³¹cznie”;
10) w art. 23 wyrazy „ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów” zastêpuje siê wyrazami „ustalonego

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê
(Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z póŸn. zm.)”;

11) w art. 24 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazie „wa¿ne” dodaje siê wyrazy „nie d³u¿ej ni¿”;
12) w art. 24 w ust. 2 w pkt 2, w art. 41 i w art. 42 w ust. 1 skreœla siê wyraz „roboczych”;
13) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Prokurator Generalny - w zwi¹zku z tocz¹cym siê przeciwko osobie fizycznej postêpowaniem kar-
nym lub karnym skarbowym albo w zwi¹zku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy praw-
nej pochodz¹cego od pañstwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy miêdzynarodowej
wi¹¿¹cej Rzeczpospolit¹ Polsk¹ ma prawo wystêpowaæ o udzielenie informacji, albo w zwi¹zku
z tocz¹cym siê postêpowaniem karnym lub karnym skarbowym o przestêpstwo lub przestêpstwo
skarbowe pope³nione w zwi¹zku z dzia³aniem osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niepo-
siadaj¹cej osobowoœci prawnej;”;

14) w art. 25 w ust. 2 i w art. 27 w ust. 5 wyrazy „ustalanego na podstawie odrêbnych przepisów” zastêpu-
je siê wyrazami „ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o mini-
malnym wynagrodzeniu za pracê”;

15) w art. 26 w ust. 4 wyraz „zobowi¹zanych” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zanych”;
16) w art. 30 w ust. 1 wyraz „zobowi¹zany” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zany”;
17) w art. 32 w ust. 1 po wyrazie „dzia³alnoœci” dodaje siê wyraz „gospodarczej”;
18) w art. 38 wyraz „zobowi¹zana” zastêpuje siê wyrazem „obowi¹zana”;
19) w art. 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:



„4. Prawomocna decyzja, o której mowa w ust. 3, powoduje rozwi¹zanie spó³ki, w formie której jest
prowadzone biuro.”;

20) w art. 55:
a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „pkt 15” zastêpuje siê wyrazami”pkt 16”,
b) pkt 15 oznacza siê jako pkt 16;

21) w art. 60 w pkt 2, w art. 8a skreœla siê wyrazy „dzia³aj¹cego na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2010 r.
o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr...., poz......)”;

22) w art. 60 w pkt 2, art. 8b otrzymuje brzmienie:
„Art. 8b. Organ w³aœciwy d³u¿nika mo¿e upowa¿niæ w formie pisemnej swojego zastêpcê, pracownika

urzêdu albo kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy,
a tak¿e inn¹ osobê na wniosek kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki organi-
zacyjnej gminy do podejmowania dzia³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych, prowadzenia postê-
powania i wydawania w tych sprawach decyzji.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o udostêpnianiu in-
formacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych i uchwali³ do niej 22 poprawki.

Przedmiotowa ustawa okreœla miêdzy innymi zasady wymiany danych dotycz¹cych wiarygodnoœci
p³atniczej z instytucjami z pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
pañstw cz³onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym. Natomiast w art. 9 ust. 1 wskazano, ¿e biura informacji gospodarczej mo-
g¹ wymieniaæ dane dotycz¹ce wiarygodnoœci p³atniczej z instytucjami dysponuj¹cymi takimi danymi
maj¹cymi siedzibê w wymienionych wy¿ej pañstwach. W zwi¹zku z powy¿szym Senat uzna³ za zasadne
doprecyzowanie i ujednolicenie w tym zakresie okreœlonych przepisów przyjmuj¹c poprawki nr 1 i 2.

W œwietle przyjêtej ustawy biuro informacji gospodarczej mo¿e zostaæ utworzone jedynie w formie spó-
³ki akcyjnej. Pomimo faktu, i¿ redakcja wymienionego przepisu stanowi dok³adne powtórzenie regulacji
z dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawy o udostêpnianiu informacji gospodarczych, Senat zwróci³ uwagê, ¿e
wskazany wymóg dotyczy jedynie wymaganej formy dzia³ania biura w chwili jego utworzenia. Natomiast
nie mo¿na jednoznacznie wykluczyæ sytuacji, i¿ spó³ka akcyjna, w formie której dzia³a biuro informacji
gospodarczej nie ulegnie przekszta³ceniu ju¿ po jej utworzeniu. W celu wykluczenia ewentualnej mo¿li-
woœci wyst¹pienia takiej sytuacji Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki nr 3.

Senat uzna³ równie¿ za istotne, aby w sk³ad organów biura informacji gospodarczej nie mog³y wcho-
dziæ, oprócz osób skazanych prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne, tak¿e osoby ska-
zane prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo skarbowe (poprawka nr 4).

Ponadto, w opinii Senatu, intencj¹ ustawodawcy by³o, aby przedmiotem dzia³alnoœci gospodarczej
biura mog³o byæ prowadzenie dzia³alnoœci szkoleniowej lub edukacyjnej w zakresie objêtym dzia³alnoœci¹
biura na rzecz zainteresowanych t¹ problematyk¹ podmiotów. Natomiast literalne brzmienie przepisu
wskazywa³o, i¿ tego rodzaju dzia³alnoœæ mo¿e byæ prowadzona jedynie na rzecz biura. W zwi¹zku z powy¿-
szym, przyjmuj¹c poprawkê nr 5, Senat mia³ na celu usuniêcie niezamierzonych przez ustawodawcê
ograniczeñ w zakresie mo¿liwoœci prowadzenia przez biuro informacji gospodarczej dzia³alnoœci szkole-
niowej lub edukacyjnej.

Przedmiotowa ustawa, pomimo i¿ wprowadzi³a szereg nowych pojêæ, które zosta³y zdefiniowane w jej s³ow-
niczku, pos³uguje siê tak¿e pojêciami, które nie zosta³y zdefiniowane tj. konsument i osoba fizyczna niebê-
d¹cakonsumentem.Wceluusuniêciamog¹cychpojawiæ siêw¹tpliwoœci interpretacyjnychSenatprzyj¹³ po-
prawkê nr 7, która zmienia redakcjê przepisu uwzglêdniaj¹c terminologiê, jak¹ pos³uguje siê ustawa.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ dotycz¹cych tzw. informacji pozytywnych, w przypadku zobowi¹zañ
o charakterze ratalnym, za wywi¹zanie siê z zobowi¹zañ uwa¿a siê tak¿e sp³atê w pe³nej wysokoœci raty
zobowi¹zania. Senat uzna³ za celowe doprecyzowanie, i¿ za wywi¹zanie siê z zobowi¹zania, w przypadku
tego rodzaju zobowi¹zañ, uwa¿a siê sp³atê w pe³nej wysokoœci wszystkich dotychczas wymagalnych rat
zobowi¹zania (poprawka nr 8).

Intencj¹ ustawodawcy by³o, aby przechowywane dane dotycz¹ce siedziby lub miejsca wykonywania dzia-
³alnoœci gospodarczejby³yograniczone jedyniedokodupocztowego.Natomiastprzyjêta redakcjastosownego
przepisu mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, co do zakresu przechowywanych informacji. W zwi¹zku z powy¿szym Se-
natprzyj¹³ poprawkênr9 tak, abydoprecyzowaæ, ¿ewramach informacji archiwalnychdotycz¹cychsiedziby
lub miejsca wykonywania dzia³alnoœci mo¿na przechowywaæ wy³¹cznie oznaczenie kodu pocztowego.

Zgodnie z § 156 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej, je¿eli odes³anie s³u¿y przede wszystkim zape-
wnieniu spójnoœci regulowanych w tym akcie instytucji prawnych, w przepisie odsy³aj¹cym jednoznacz-
nie wskazuje siê przepis lub przepisy prawne, do których siê odsy³a. Podstawowym wymaganiem, które
musz¹ spe³niaæ odes³ania jest mo¿liwie najwiêksza precyzja, któr¹ osi¹ga siê wtedy, gdy w przepisie od-
sy³aj¹cym jednoznacznie wskazuje siê przepis, do którego siê odsy³a. Maj¹c na uwadze powy¿sze regu³y
Senat przyj¹³ poprawki nr 10 i 14 jednoznacznie wskazuj¹ce odes³anie do przepisów ustawy o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracê.

Ustawa przewiduje, ¿e podmiot, który zawar³ z biurem umowê o ujawnianie informacji gospodarczych,
mo¿e wyst¹piæ do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowi¹zaniach d³u¿nika bêd¹cego
konsumentem, je¿eli posiada jego upowa¿nienie. W trosce o ochronê zawartych w upowa¿nieniu danych
osobowych Senat doprecyzowa³, i¿ wymienione upowa¿nienie jest wa¿ne nie d³u¿ej ni¿ 30 dni od dnia jego
udzielenia (poprawka nr 11).

W myœl § 10 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nale¿y pos³ugiwaæ siê okreœleniami, które zosta³y
u¿yte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególnoœci w ustawie okreœlanej jako „ko-
deks” lub „prawo”. Obowi¹zuj¹ce przepisy np. Kodeksu cywilnego czy te¿ Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego wyznaczaj¹ generalne zasady oznaczania, a tak¿e liczenia terminów. Mog¹ byæ one oznacza-
ne m.in. w dniach, tygodniach lub miesi¹cach. Przyjmuj¹c poprawkê nr 12 Senat uwzglêdni³ ogólnie
przyjête zasady oznaczania terminów w dniach, a nie w dniach roboczych.
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Z dniem 31 marca 2010 r. wejdzie w ¿ycie ustawa z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie ustawy o pro-
kuraturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadzaj¹c rozdzielenie urzêdu Ministra
Sprawiedliwoœci i Prokuratora Generalnego w konsekwencji znios³a Prokuraturê Krajow¹ i utworzy³a
Prokuraturê Generaln¹. W celu uwzglêdnienia powy¿szych zmian Senat przyj¹³ poprawkê nr 13.

W œwietle przepisów przedmiotowej ustawy biuro informacji gospodarczej prowadzi dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. W zwi¹zku z powy¿szym Senat uzna³ za zasadne doprecyzowanie, i¿ nadzór nad biurem sprawuje
minister w³aœciwy do spraw gospodarki w zakresie zgodnoœci wykonywanej przez biuro dzia³alnoœci go-
spodarczej z ustaw¹ i regulaminem (poprawka nr 17).

W myœl przyjêtych rozwi¹zañ, je¿eli biuro informacji gospodarczej nie usunie nieprawid³owoœci w okreœ-
lonym terminie, mimo na³o¿enia kary pieniê¿nej, minister w³aœciwy do spraw gospodarki wydaje decyzjê
o zakazie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przez biuro. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 4 prawo-
mocny zakaz wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przez biuro skutkuje rozwi¹zaniem biura. Bior¹c po-
wy¿sze pod uwagê, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e to prawomocna decyzja o zakazie wykonywania dzia³alnoœci gospo-
darczej, a nie prawomocny zakaz wykonywania takiej dzia³alnoœci skutkuje rozwi¹zaniem biura. Dodatko-
wo u¿ycie sformu³owania „prawomocny zakaz” mo¿e prowadziæ do problemów interpretacyjnych. Ponadto
zgodnie z art. 459 pkt 4 Kodeksu spó³ek handlowych rozwi¹zanie spó³ki powoduj¹ inne przyczyny przewi-
dziane prawem. Biuro informacji gospodarczej mo¿e byæ prowadzone wy³¹cznie w formie spó³ki akcyjnej
i ewentualnie w³aœnie ta spó³ka mo¿e ulec rozwi¹zaniu w konsekwencji czego przestanie istnieæ biuro.
W zwi¹zku z powy¿szym Senat uzna³ za zasadne doprecyzowanie, ¿e to prawomocna decyzja (a nie zakaz)
o zakazie wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej przez biuro jest powodem, a nie skutkiem rozwi¹zania
spó³ki, w formie której jest prowadzone biuro informacji gospodarczej (poprawka nr 19).

Ponadto w œwietle nowelizowanej ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów organ w³aœciwy d³u¿nika mo¿e upowa¿niæ w formie pisemnej swojego zastêpcê, pracownika
urzêdu albo kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do pode-
jmowania dzia³añ wobec d³u¿ników alimentacyjnych, a tak¿e do wydawania w tych sprawach decyzji. Se-
nat uzna³ za zasadne rozszerzenie krêgu osób, które mog¹ zostaæ upowa¿nione do podejmowania dzia³añ
wobec d³u¿ników alimentacyjnych. W zwi¹zku z tym Senat przyj¹³ poprawkê nr 22, dziêki której do podej-
mowania wymienionych wy¿ej dzia³añ bêd¹ mog³y byæ tak¿e upowa¿nione na wniosek kierownika oœrod-
ka pomocy spo³ecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy równie¿ inne osoby.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 21 Senat uzna³ za zasadne usuniêcie, w nowelizowanej ustawie o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, zbêdne podanie podstawy prawnej na jakiej dzia³a biuro informacji
gospodarczej.

Ponadto Senat przyj¹³ trzy poprawki o charakterze redakcyjnym i poprawkê o charakterze technicznym.
Poprawki redakcyjne (nr 15, 16 i 18) polegaj¹ na zast¹pieniu u¿ytego w ró¿nych, formach, przypadkach
i rodzajach wyrazu „zobowi¹zany” wyrazem „obowi¹zany” w odpowiednich formach, przypadkach i rodza-
jach. Natomiast poprawka techniczna nadaje w³aœciwy numer dodawanemu punktowi (poprawka nr 20).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach
ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa

oraz ich wykonywaniu w niektórych spó³kach kapita³owych lub grupach kapita³owych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii elektrycznej,

ropy naftowej oraz paliw gazowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. ustawy o szcze-
gólnych uprawnieniach ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w niektó-
rych spó³kach kapita³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii
elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku nieuwzglêdnienia skargi przez w³aœciwy s¹d administracyjny albo po up³ywie termi-
nu do jej wniesienia, ostateczna decyzja wyra¿aj¹ca sprzeciw ministra w³aœciwego do spraw Skar-
bu Pañstwa wywo³uje skutek w postaci niewa¿noœci uchwa³y lub czynnoœci prawnej, o których
mowa w ust. 1 i 2, od chwili podjêcia uchwa³y lub dokonania czynnoœci prawnej.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 60. posiedzeniu ustawy o szczególnych uprawnie-
niach ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spó³kach ka-
pita³owych lub grupach kapita³owych prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach energii elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw gazowych, uchwali³ do niej 1 poprawkê.

Poprawka wskazuje, ¿e ostateczna decyzja wyra¿aj¹ca sprzeciw ministra w³aœciwego do spraw Skarbu
Pañstwa wobec czynnoœci prawnych organów spó³ki, stanowi¹cych zagro¿enie dla infrastruktury kryty-
cznej, wywo³uje skutek w postaci niewa¿noœci tych czynnoœci dopiero w przypadku nieuwzglêdnienia
skargi na decyzjê przez w³aœciwy s¹d administracyjny albo po up³ywie terminu do jej wniesienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy w brzmieniu przyjêtym przez Sejm, ostateczna decyzja wyra¿aj¹ca sprze-
ciw ministra w³aœciwego do spraw Skarbu Pañstwa skutkuje niewa¿noœci¹ uchwa³y lub czynnoœci praw-
nej, o których mowa w ust. 1 i 2, od chwili podjêcia uchwa³y lub dokonania czynnoœci prawnej. Kodeks
postêpowania administracyjnego stanowi natomiast w art. 16, ¿e ostateczne s¹ decyzje, od których nie
s³u¿y odwo³anie w administracyjnym toku instancji.

Wyk³adnia art. 2 ust. 7 analizowanej ustawy w zwi¹zku z art. 16 kpa prowadzi do wniosku, ¿e sankcja
niewa¿noœci z mocy prawa dotyczyæ bêdzie czynnoœci, w stosunku do których wyczerpano œrodki odwo-
³awcze przed organami administracji (strona skorzysta³a z prawa z³o¿enia wniosku o ponowne rozpatrze-
nie sprawy albo up³yn¹³ termin do jego wniesienia). Taka konstrukcja oznacza wiêc, i¿ niewa¿noœci¹ do-
tkniêta zostanie uchwa³a lub czynnoœæ prawna organu spó³ki, choæ strona nie skorzysta³a jeszcze z pra-
wa do wniesienia skargi do w³aœciwego s¹du administracyjnego. Zdaniem Senatu daleko id¹cy skutek
niewa¿noœci powinien dotyczyæ dopiero decyzji, od której nie przys³uguj¹ œrodki zaskar¿enia równie¿
w postêpowaniu s¹dowoadministracyjnym.

Za takim pogl¹dem przemawia tak¿e treœæ oraz systematyka ustawy.
Art. 2 stanowi bowiem w ust. 4, ¿e uchwa³y organów spó³ki nie podlegaj¹ wykonaniu, a czynnoœci pra-

wne nie wywo³uj¹ skutków prawnych m.in. w przypadku z³o¿enia skargi na decyzjê ministra w³aœciwego
do spraw Skarbu Pañstwa do w³aœciwego s¹du administracyjnego. Innymi s³owy ustawodawca przyj¹³,
¿e ta sama czynnoœæ jest jednoczeœnie niewa¿na z mocy prawa (poniewa¿ decyzja uzyska³a przymiot osta-
tecznoœci w zwi¹zku z wyczerpaniem administracyjnego toku instancji) oraz pozostaje w zawieszeniu na
czas trwania postêpowania s¹dowego.

Ponadto, ze wzglêdu na miejsce zmienianego przepisu w ustawie (po przepisach reguluj¹cych terminy
rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Ministra oraz skargi przez s¹d administra-
cyjny) nale¿y wnosiæ, ¿e zamierzeniem ustawodawcy by³o, aby sankcja niewa¿noœci dotyczy³a tych
uchwa³ lub czynnoœci, co do których wyczerpano œrodki odwo³awcze zarówno w administracyjnym, jak
i s¹dowym toku instancji.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Œwino-
ujœciu, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przyjmuje tê usta-
wê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy o niektórych
formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej”;

2) w art. 8 wyrazy „ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2009 r.”
zastêpuje siê wyrazami „ustawy zmienianej w art. 2 oraz ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu do-
tychczasowym”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych
ustaw i uchwali³ do niej dwie poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê pierwsz¹ Senat zwróci³ uwagê na niezgodnoœæ tytu³u ustawy z zasadami popra-
wnej legislacji. Ustawa w swoim tytule odwo³uje siê wprost do dwóch nowelizowanych ustaw, natomiast
nowelizacjê pozosta³ych trzech sygnalizuje okreœleniem „oraz niektórych innych ustaw”. W opinii Izby ta-
ki zabieg nale¿y uznaæ za nieadekwatny do treœci ustawy i wprowadzaj¹cy w b³¹d adresata co do faktycz-
nego zakresu wprowadzanych zmian.

Zgodnie z § 96 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (ZTP) je¿eli jedn¹ ustaw¹ nowelizuj¹c¹ zmienia siê je-
dnoczeœnie kilka ustaw, w tytule ustawy nowelizuj¹cej nale¿y wymieniæ tytu³ ka¿dej zmienianej ustawy.
Wyj¹tek od tej zasady okreœla § 96 ust. 2 ZPT, zgodnie z którym je¿eli jedn¹ ustaw¹ zmienia siê wiele ustaw
i wymienienie w tytule ustawy nowelizuj¹cej tytu³ów wszystkich zmienianych ustaw powodowa³oby, ¿e ty-
tu³ ustawy nowelizuj¹cej by³by ra¿¹co d³ugi, mo¿na wyj¹tkowo sformu³owaæ go przy u¿yciu zwrotu: „usta-
wa o zmianie ustaw.....” i ogólnie podaæ ich wspólny przedmiot albo „ustawa o zmianie ustawy..... (tytu³
ustawy) oraz niektórych innych ustaw”, wymieniaj¹c tylko tytu³ podstawowej ustawy nowelizowanej.

Uchwalona przez Sejm ustawa nowelizuje ustawy, z których ¿adna nie jest ustaw¹ g³ówn¹, decyduj¹c¹
o zmianach w innych ustawach. Nie jest wiêc mo¿liwym wskazanie w jej tytule jednej z ustaw jako ustawy
podstawowej. Poprzestanie na przedmiotowym okreœleniu tytu³u ustawy, ze wzglêdu na jej niejednorodnoœæ
tematyczn¹, równie¿ wydaje siê nieuzasadnione. Tak okreœlony tytu³, ze wzglêdu na jego zbytni¹ ogólnoœæ,
równie¿nie spe³nia³bywymogówpoprawnej legislacji (§ 18ust. 1ZPT -przedmiotustawyokreœla siêmo¿liwie
najzwiêŸlej, jednak¿e w sposób adekwatnie informuj¹cy o jej treœci).

Uchwalona poprawka polega na nadaniu nowego tytu³u ustawy, zgodnie z § 96 ust. 1 ZTP. Daje to pier-
wszeñstwo adekwatnoœci tytu³u nad jego zwiêz³oœci¹. Inne rozwi¹zanie, w opinii Senatu, w ka¿dym przypad-
ku, musia³oby wprowadzaæ w b³¹d adresata ustawy, co do faktycznego zakresu wprowadzanych zmian.

Druga poprawka zmienia przepis przejœciowy (art. 8 ustawy) stanowi¹cy, ¿e centra badawczo - rozwo-
jowe bêd¹ce podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, w sytuacji gdy przyjêty przez nie rok
podatkowy nie pokrywa siê z rokiem kalendarzowym i rozpocz¹³ siê przez dniem 1 stycznia 2010 r., stosu-
j¹ do koñca przyjêtego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do dnia 31 grudnia 2009 r. W opinii Senatu, opisana redakcja
art. 8 ustawy nie uwzglêdnia jednak wszystkich zmian dokonywanych nowelizacj¹. W stanie prawnym
na dzieñ 31 grudnia 2009 r., norma pozwalaj¹ca na zaliczenie odpisów na fundusz innowacyjnoœci do ko-
sztów uzyskania przychodów przez centra badawczo - rozwojowe bêd¹ce podatnikami podatku dochodo-
wego od osób prawnych zawiera siê bowiem zarówno w przepisach ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a), jak i przepisach ustawy o niektórych formach wspierania dzia-
³alnoœci innowacyjnej. Odes³anie jedynie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych jest wiêc niewystarczaj¹ce. Senat zauwa¿a, ¿e takie rozwi¹zanie nie pozwala jednoznacznie wyin-
terpretowaæ zakresu zaliczenia w ciê¿ar kosztów odpisów na fundusz innowacyjnoœci. Z dniem wejœcia
w ¿ycie ustawy zostan¹ bowiem uchylone odpowiednie przepisy ustawy o niektórych formach wspierania
dzia³alnoœci innowacyjnej, a na mocy przepisu przejœciowego (w brzmieniu uchwalonym przez Sejm)
mo¿liwym bêdzie zastosowanie jedynie dotychczasowych (niewystarczaj¹cych) przepisów ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych. Z tych wzglêdów Senat przyjmuj¹c poprawkê drug¹ odes³a³ rów-
nie¿ do przepisów ustawy o niektórych formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej.

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób pra-
wnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów i us³ug, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Radzie Ministrów, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wpro-
wadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, 3 i 4 wyrazy „decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej lub decyzji o usta-

leniu lokalizacji linii kolejowej” zastêpuje siê wyrazami „decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwesty-
cji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego”;

2) w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) po art. 32 dodaje siê art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a.
1. Kto w trakcie prowadzenia robót na polskich obszarach morskich odkry³ przedmiot, co do

którego istnieje przypuszczenie, i¿ jest on zabytkiem, jest obowi¹zany:
1) wstrzymaæ wszelkie roboty mog¹ce uszkodziæ lub zniszczyæ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyæ, przy u¿yciu dostêpnych œrodków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezw³ocznie zawiadomiæ o tym dyrektora w³aœciwego urzêdu morskiego.

2. Dyrektor urzêdu morskiego jest obowi¹zany w terminie 5 dni od dnia przyjêcia zawiadomie-
nia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonaæ oglêdzin odkrytego przedmiotu. Przepisy art.
32 ust. 3-8 stosuje siê odpowiednio.”; ”;

3) w art. 1 w pkt 9, w art. 51 w ust. 1 w pkt 11 wyrazy „map drukowanych i partytur” zastêpuje siê wyra-
zami „drukowanych map i partytur”;

4) w art. 1 w pkt 9, w art. 51 w ust. 3 wyrazy „ust. 1” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 i 4”;
5) w art. 1 w pkt 19, w art. 113a wyrazy „nie powiadomi³” zastêpuje siê wyrazami „mimo wezwania nie po-

wiadomi³”;
6) w art. 1 w pkt 20, w ust. 1 po wyrazach „robót budowlanych lub ziemnych” dodaje siê wyrazy „albo ro-

bót na polskich obszarach morskich”;
7) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „W terminie roku” zastêpuje siê wyrazami „W terminie 2 lat”;
8) w art. 8 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do czasu za³o¿enia gminnej ewidencji zabytków, decyzje o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, decyzje o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzje o zezwoleniu na realizacjê in-
westycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego wydaje siê po uzyskaniu opinii wojewódzkiego
konserwatora zabytków - w odniesieniu do zabytków znajduj¹cych siê w wykazie, o którym mowa
w art. 7 niniejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 60. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwali³ do niej 8 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat wskaza³, ¿e form¹ ochrony zabytków s¹ tak¿e ustalenia ochrony w de-
cyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji w zakresie lotniska u¿ytku publicznego. Decyzja ta ma charak-
ter prawny analogiczny do decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej oraz decyzji o ustaleniu
lokalizacji linii kolejowej, powinna wiêc – zdaniem Izby – zostaæ uwzglêdniona w katalogu form ochrony
zabytków.

Poprawki nr 2 i 6 precyzyjnie okreœlaj¹ zakres obowi¹zków osoby, która odkry³a w czasie prowadzenia
robót na polskich obszarach morskich przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, i¿ jest on zabyt-
kiem. W opinii Senatu zastosowanie techniki odes³ania w przypadku zasad postêpowania z przedmiotem
znalezionym na polskich obszarach morskich, mog¹cym stanowiæ zabytek, mog³oby nastrêczaæ szereg
trudnoœci interpretacyjnych.

W poprawce nr 5 Senat postanowi³ doprecyzowaæ przepis typizuj¹cy jako wykroczenie czyn polegaj¹cy
na niepowiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków o przywiezieniu do Polski zabytku wywie-
zionego z kraju na podstawie pozwolenia na wywóz czasowy, w ten sposób, aby karze grzywny podlega³a
osoba, która nie powiadomi³a organu o powrocie zabytku, mimo uprzedniego wezwania. Zdaniem Izby
zmieniany przepis by³ zbyt dolegliwy dla sprawcy, który móg³by nie wiedzieæ o obowi¹zku powiadomienia
konserwatora o przywiezieniu zabytku albo o nim zapomnieæ.

Poprawka nr 7 wyd³u¿a – z roku do dwóch lat – termin na za³o¿enie gminnych ewidencji zabytków. Se-
nat uzna³, ¿e wprowadzony przez Sejm termin mo¿e byæ niewystarczaj¹cy, a ponadto respektowanie za-
sady równoœci podmiotów wobec prawa wymaga, aby organy jednostek samorz¹du terytorialnego dyspo-
nowa³y okresem pozwalaj¹cym na dostosowanie siê do nowego prawa co najmniej zbli¿onym do przyzna-
nego w tym zakresie organom administracji rz¹dowej.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 8 Senat uzupe³ni³ przepis przejœciowy o normê nakazuj¹c¹ zasiêgaæ opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
w zakresie lotniska u¿ytku publicznego. Poprawka ta jest konsekwencj¹ przyjêtej przez Sejm zasady, ¿e
wymienione decyzje nale¿¹ do katalogu form ochrony zabytków. Poprawka nr 3 ma charakter redakcyj-
ny, a poprawka nr 4 uzupe³nia brakuj¹ce odes³anie.

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „z zastrze¿eniem art. 24 ust. 1,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 marca 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym i uchwali³ do niej 1 poprawkê.

Przepis art. 59 stanowi, i¿ art. 56 – 58 stosuje siê odpowiednio do zmian w statutach uczelni. Znoweli-
zowany art. 58 ust. 1 stanowi zaœ, i¿ obowi¹zek zasiêgniêcia opinii zwi¹zku zawodowego dotyczy statutu
uczelni niepublicznej innego ni¿ nadany przez za³o¿yciela w trybie art. 24 ust. 1. Maj¹c na wzglêdzie, i¿
przepis ten bêdzie odpowiednio stosowany do zmian w statucie uczelni niepublicznej mo¿liwa jest inter-
pretacja, zgodnie z któr¹ zmiana statutu uczelni niepublicznej nadanego w trybie art. 24 ust. 1 nie bêdzie
podlega³a opiniowaniu przez zwi¹zki zawodowe. Argumentem za przyjêciem takiej interpretacji jest fakt
pos³u¿enia siê przez ustawodawcê w art. 58 ust. 1 wyrazami „z zastrze¿eniem art. 24 ust. 1”, które wska-
zuj¹, i¿ pierwszy statut uczelni niepublicznej ma charakter wyj¹tkowy, do którego nie znajduj¹ zastoso-
wania regulacje ogólne w tym zakresie, tj. przepisy dzia³u II rozdzia³u pierwszego ustawy. Innym argu-
mentem jest równie¿ niewprowadzenie analogicznego zastrze¿enia (odnosz¹cego siê do art. 19 ust. 3)
w art. 56 ust. 1, który stanowi o trybie uchwalania statutu uczelni publicznej. Zak³adaj¹c racjonalnoœæ
ustawodawcy nale¿y przyj¹æ, i¿ fakt zredagowania w ramach jednej ustawy analogicznych przepisów
w ró¿ny sposób oznacza, i¿ wol¹ ustawodawcy jest, aby przepisy te mia³y ró¿ne skutki. Rezygnacja z „za-
strze¿enia” w nowelizowanym przepisie usuwa w¹tpliwoœci, czy zmiany w statucie uczelni niepublicznej
nadanym po raz pierwszy wymagaj¹ zasiêgniêcia opinii zwi¹zków zawodowych, i przes¹dza, i¿ taka opi-
nia jest konieczna.

Uchwalaj¹c poprawkê Senat mia³ równie¿ na wzglêdzie treœæ art. 58 ust. 1 przyjêt¹ w senackim projek-
cie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym (druk sejmowy nr 2656). W pracach nad se-
nackim projektem ustawy Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej proponowa³ w swojej opinii usuniêcie z no-
welizowanego przepisu wyra¿enia „z zastrze¿eniem…”. Senat podzieli³ wówczas opiniê Ministra.

50. posiedzenie Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz ustawê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca 2010 r. ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawê – Prawo o szkolnictwie
wy¿szym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oœwiaty, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r. ustawy o naro-
dowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Australi¹
o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. ustawy o ratyfi-
kacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Australi¹ o zabezpieczeniu spo³ecznym, podpisanej
w Warszawie dnia 7 paŸdziernika 2009 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Mariusza Witczaka do reprezentowania Senatu w pracach nad pro-
jektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r.
Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 49 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako § 1 i dodaje siê § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Notariusz nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê zwi¹zan¹ z depozytem pieniê¿nym, je¿eli
szkoda powsta³a z przyczyn le¿¹cych po stronie banku prowadz¹cego specjalny rachunek za³o¿o-
ny przez notariusza dla depozytów pieniê¿nych, w szczególnoœci w przypadku zawieszenia dzia³al-
noœci banku.”;

2) po art. 108 dodaje siê art. 108a i 108b w brzmieniu:
„Art. 108a.

§ 1. Je¿eli dokonywana przed notariuszem czynnoœæ obejmuje przeniesienie prawa za zap³at¹ ce-
ny, wynagrodzenia lub innych nale¿noœci, na ¿¹danie jednej ze stron czynnoœci, kwota przypa-
daj¹ca do zap³aty w zwi¹zku z treœci¹ czynnoœci powinna zostaæ z³o¿ona na prowadzonym
przez notariusza rachunku powierniczym, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.1)), w celu wydania osobie
uprawnionej do odbioru lub jej nastêpcy prawnemu.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178,

Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65,

poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121,

poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 85, poz. 727, Nr 167, poz. 1398 i Nr 183, poz. 1538,

z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 157, poz. 1119, Nr 190, poz. 1401 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 112, poz. 769,

z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 192, poz. 1179, Nr 209, poz. 1315 i Nr 231, poz. 1546 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341,

Nr 65, poz. 545, Nr 71, poz. 609, Nr 127, poz. 1045, Nr 131, poz. 1075, Nr 144, poz. 1176, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317,

Nr 168. poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.



§ 2. Na ¿¹danie jednej ze stron czynnoœci notariusz z przyjêcia depozytu spisuje protokó³, w któ-
rym wymienia datê przyjêcia, ustala to¿samoœæ osoby sk³adaj¹cej, termin wydania, osobê
uprawnion¹ do odbioru oraz wskazuje ustalone przez strony warunki wydania. Zmiana dyspo-
zycji zawartych w protokole wymaga spisania nowego protoko³u, chyba ¿e oœwiadczenie w tym
zakresie z³o¿one zosta³o przez osobê sk³adaj¹c¹ depozyt w innym akcie notarialnym. Protokó³
z przyjêcia depozytu powinien zawieraæ numer rachunku bankowego, o którym mowa w § 1.

§ 3. Notariusz ma obowi¹zek poinformowaæ ka¿d¹ ze stron czynnoœci o przys³uguj¹cych jej upra-
wnieniach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 4. Przyjêcie pieniêdzy do depozytu uwa¿a siê za dokonane z chwil¹ ich wp³ywu na wskazany ra-
chunek bankowy.

§ 5. Notariusz, z zastrze¿eniem § 2, obowi¹zany jest do wydania depozytu, na warunkach okreœlo-
nych przez strony, osobie uprawnionej do odbioru lub jej nastêpcy prawnemu w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 3 dni od dnia podpisania aktu notarialnego dotycz¹cego czynnoœci, o której mo-
wa w § 1. Je¿eli strony ustali³y inne warunki wydania depozytu, nastêpuje ono w terminie nie
d³u¿szym ni¿ 3 dni od dnia wp³ywu kwoty przypadaj¹cej do zap³aty albo jej czêœci na prowadzo-
ny przez notariusza rachunek powierniczy.

Art. 108b.
§ 1. Je¿eli odbiór depozytu nie nast¹pi w ci¹gu tygodnia od daty wydania lub dnia up³ywu terminu

wydania okreœlonych w protokole albo dnia up³ywu terminu, o którym mowa w art. 108a § 5,
notariusz sk³ada pieni¹dze lub papiery wartoœciowe do depozytu s¹dowego.

§ 2. W razie zaprzestania prowadzenia kancelarii notarialnej przez notariusza przechowywane do-
kumenty lub pieni¹dze przekazuje siê do depozytu s¹dowego. W celu dokonania tej czynnoœci
rada w³aœciwej izby notarialnej niezw³ocznie wyznacza notariusza prowadz¹cego kancelariê
notarialn¹ na obszarze jej w³aœciwoœci.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84.
poz. 711 i Nr 144, poz. 1176) po art. 2a dodaje siê art. 2aa w brzmieniu:
„Art. 2aa. W przypadku rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 14 lutego

1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166,
poz. 1317) deponentem jest ka¿da osoba, której pieni¹dze zosta³y z³o¿one na tym rachunku przez no-
tariusza, w zwi¹zku z dokonywan¹ w jego kancelarii czynnoœci¹.”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

I. Wyjaœnienie celu ustawy

Zasadniczym zamierzeniem przedstawianego projektu ustawy jest wprowadzenie nowych przepisów
do ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 oraz z 2009 r.
Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317) dotycz¹cych zasad sk³adania przez notariusza, w zwi¹zku z dokony-
wan¹ w jego kancelarii czynnoœci¹, pieniêdzy do depozytu. Rozwi¹zania przyjête w projekcie przewiduj¹
ustanowienie szczególnej regulacji dotycz¹cej dokonywanych przez notariusza czynnoœci, których
przedmiotem jest przeniesienie prawa za zap³at¹ ceny, wynagrodzenia lub innych nale¿noœci – polega-
j¹ce na tym, ¿e na ¿¹danie osoby dokonuj¹cej tych czynnoœci notariusz bêdzie mia³ obowi¹zek, a nie jak
dotychczas prawo, przyj¹æ na przechowanie pieni¹dze w walucie polskiej lub obcej.

II. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie oraz wskazanie ró¿nic pomiêdzy dotych-
czasowym a przewidywanym stanem prawnym

W obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, zgodnie z art. 108 § 1 ustawy – Prawo o notariacie notariusz ma
prawo, a nie obowi¹zek przyj¹æ na przechowanie, w zwi¹zku z dokonywan¹ w jego kancelarii czynnoœci¹,
papiery wartoœciowe albo pieni¹dze w walucie polskiej lub obcej w celu wydania ich osobie wskazanej
przy z³o¿eniu albo jej nastêpcy prawnemu.

Mo¿liwoœæ z³o¿enia depozytu jest zatem uzale¿niona od woli notariusza. Depozyt notarialny nie jest obe-
cnie powszechnie wykorzystywany tak¿e dlatego, ¿e na podstawie § 6 pkt 13 rozporz¹dzenia Ministra Spra-
wiedliwoœci z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148,
poz. 1564, z póŸn. zm.) – za sporz¹dzenie aktu notarialnego dokumentuj¹cego przyjêcie na przechowanie
pieniêdzy w walucie polskiej lub obcej pobierana jest taksa notarialna w wysokoœci po³owy stawki przewi-
dzianej w § 3 tego rozporz¹dzenia, co oznacza, ¿e taksa notarialna liczona jest od wartoœci depozytu.

Tak wiêc np. przy czynnoœci notarialnej, której przedmiotem jest sporz¹dzenie aktu notarialnego do-
kumentuj¹cego przeniesienie w³asnoœci nieruchomoœci, notariuszowi nale¿y siê wynagrodzenie za spo-
rz¹dzenie aktu notarialnego dla czynnoœci bêd¹cej podstaw¹ przyjêcia depozytu oraz za sporz¹dzenie ak-
tu notarialnego dokumentuj¹cego przyjêcie depozytu.

W art. 49 ustawy – Prawo o notariacie dotycz¹cym odpowiedzialnoœci cywilnej notariuszy dodano
ust. 2, w którym wy³¹cza siê odpowiedzialnoœæ notariusza za szkodê zwi¹zan¹ z depozytem pieniê¿nym,
je¿eli powsta³a ona z przyczyn le¿¹cych po stronie banku prowadz¹cego rachunek. Propozycja ta ma na
celu jednoznaczne wy³¹czenie odpowiedzialnoœci notariuszy za nie swoje dzia³ania w sytuacji, w której
podnoszony jest wobec notariusza zarzut dzia³ania z naruszeniem regu³ najwy¿szej starannoœci. W prak-
tyce mog³oby to mieæ miejsce i dlatego przepis jednoznacznie rozstrzyga tê kwestiê (art. 1 pkt 1 projektu).

W art. 1 w pkt 2 w projektowanym art. 108a § 1 ustawy – Prawo o notariacie dodaje siê regulacjê,
w myœl której na ¿¹danie jednej ze stron dokonywanej przed notariuszem czynnoœci obejmuj¹cej przenie-
sienie prawa za zap³at¹ ceny, wynagrodzenia lub innych nale¿noœci, kwota przypadaj¹ca do zap³aty sk³a-
dana jest na prowadzony przez notariusza rachunek powierniczy. Proponowana regulacja przewiduje za-
tem fakultatywnoœæ wyboru po stronie jednego z uczestników czynnoœci prawej, na notariusza nak³ada
zaœ obowi¹zek przyjêcia przedmiotowej kwoty do depozytu. Propozycja ta zawiera równie¿ wymóg
co do rodzaju rachunku bankowego, na którym powinny zostaæ zdeponowane pieni¹dze dookreœlaj¹c, i¿
jest to rachunek powierniczy, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo banko-
we (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póŸn. zm.). W przyjêtym rozwi¹zaniu brak jest obowi¹zku spo-
rz¹dzenia przez notariusza protoko³u z tej czynnoœci, zaproponowana zmiana nie powoduje zatem kon-
sekwencji w postaci dodatkowych kosztów, które mog³yby obci¹¿aæ uczestników obrotu.

Od powy¿szego rozwi¹zania ustanowiony zosta³ w projekcie wyj¹tek. W § 2 art. 108a dodaje siê normê
przewiduj¹c¹, i¿ z przyjêcia depozytu zostanie spisany przez notariusza protokó³, wy³¹cznie na ¿¹danie
jednej ze stron czynnoœci. Omawiany przepis wprowadza tak¿e wymogi co do treœci protoko³u.

W § 3 art. 108a nak³ada siê na notariusza obowi¹zek informowania stron o przys³uguj¹cych im upra-
wnieniach wynikaj¹cych z przepisów § 1 i 2.

W § 4 dookreœlono moment dokonania przyjêcia pieniêdzy do depozytu – jest to chwila ich wp³ywu na
rachunek bankowy.

Rozwi¹zania proponowane w art. 108a § 5 okreœlaj¹ zasady i terminy wydawania depozytu uprawnio-
nym podmiotom, w przypadku gdy nie zosta³ sporz¹dzony protokó³ z przyjêcia depozytu.

Proponowana w art. 108a ustawy – Prawo o notariacie zmiana ma zwiêkszyæ bezpieczeñstwo obrotu,
w szczególnoœci nieruchomoœciami, poprzez zabezpieczenie zbywcy, który przy podpisaniu umowy prze-
staje byæ w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci, nie maj¹c jednak pewnoœci, czy otrzyma nale¿n¹ za ni¹
cenê i kiedy. Przyjêcie omawianego rozwi¹zania prowadziæ bêdzie do sytuacji, w której w tym samym mo-
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mencie nast¹pi wzajemne wykonanie zobowi¹zañ przez strony umowy, tj. przeniesienie prawa bêdzie siê
wi¹zaæ z jednoczesn¹ zap³at¹.

Natomiast w dodawanym art. 108b okreœlono zasady postêpowania w przypadku nieodebrania depo-
zytu w odpowiednim terminie albo zaprzestania prowadzenia kancelarii przez notariusza. W obydwu
tych sytuacjach przechowywane dokumenty lub pieni¹dze zostan¹ przekazane do depozytu s¹dowego.

Zmiana w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r.
Nr 84. poz. 711 i Nr 144, poz. 1176), w czêœci dotycz¹cej definicji deponenta, ma na celu zapewnienie wiê-
kszej ochrony œrodków gromadzonych na rachunku powierniczym notariusza (art. 2).

Z uwagi na koniecznoœæ przygotowania siê kancelarii notarialnych do œwiadczenia tego typu us³ug
proponuje siê, aby ustawa wesz³a w ¿ycie w terminie 3 miesiêcy od daty og³oszenia.

III. Konsultacje

Projekt ustawy by³ przedmiotem konsultacji z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹ oraz Zwi¹zkiem Banków Pol-
skich. Krajowa Rada Notarialna pozytywnie oceni³a projektowane przepisy oraz zaproponowa³a dwie po-
prawki, z których jedna zosta³a przyjêta w trakcie pierwszego czytania. Projekt ustawy uwzglêdnia rów-
nie¿ stanowisko wyra¿one przez Zwi¹zek Banków Polskich w zakresie dotycz¹cym wymogu co do rodzaju
rachunku bankowego, na którym powinna zostaæ zdeponowana kwota przypadaj¹ca do zap³aty oraz
zmiany ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

IV.Przedstawienieoczekiwanychskutkówspo³ecznych, gospodarczych, finansowych iprawnych

Proponowana zmiana pozytywnie wp³ynie na pewnoœæ i bezpieczeñstwo w zakresie czynnoœci praw-
nych dotycz¹cych przeniesienia prawa, w szczególnoœci przenosz¹cych w³asnoœæ nieruchomoœci, jak ró-
wnie¿ wzmocni zaufanie do notariuszy jako osób zaufania publicznego.

Wejœcie w ¿ycie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony bud¿etu pañstwa oraz nie wp³ynie na do-
chody jednostek samorz¹du terytorialnego.

V. Oœwiadczenie o zgodnoœci projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot ustawy nie jest objêty prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Marka Trzciñskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.1))
w art. 49b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Je¿eli budowa, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, a w szczególnoœci ustaleniami obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego albo, w przypadku jego braku, ostatecznej decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych,
w³aœciwy organ wstrzymuje postanowieniem - gdy budowa nie zosta³a zakoñczona - prowadzenie
robót budowlanych oraz nak³ada na inwestora obowi¹zek przed³o¿enia w terminie 30 dni:
1) dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 albo art. 30 ust. 2 i 3, albo art. 30 ust. 2 i 4;
2) projektu zagospodarowania dzia³ki lub terenu;
3) zaœwiadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodnoœci budowy z ustaleniami

obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowi¹zuj¹cego
planu zagospodarowania przestrzennego.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227,
Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161,
poz. 1279.



UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 21 wrzeœnia 2009 r. (sygn. akt P 46/08) dotycz¹cego art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., cytowana dalej tak¿e jako: ustawa, prawo
budowlane). Pe³ny tekst orzeczenia, wraz z uzasadnieniem, zamieszczony zosta³ w OTK Z. U. z 2009 r.,
Nr 8A, poz. 126.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci art. 49b ust. 2 ustawy w czêœci obejmuj¹cej obydwa wy-
ra¿enia „w dniu wszczêcia postêpowania” z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Analizowany przez Trybuna³ art. 49b ust. 2 prawa budowlanego uzale¿nia³ mo¿liwoœæ zalegalizowania
samowoli budowlanej m. in. od posiadania przez inwestora, w przypadku braku miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, ostatecznej, w dniu wszczêcia postêpowania, decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu.

Jak podkreœli³ Trybuna³ Konstytucyjny, negatywna ocena czynu, jakim jest samowola budowlana, nie
oznacza jednak wy³¹czenia inwestorów spod ochrony Konstytucji, a zw³aszcza nie zezwala na ró¿nicowa-
nie ich sytuacji w sposób sprzeczny z jej art. 32 ust. 1 (zasada równoœci).

Art. 49b ust. 2 wprowadzi³ cechê ró¿nicuj¹c¹ sprawców samowoli budowlanej odnosz¹c zró¿nicowa-
nie do czynnika od nich niezale¿nego, a mianowicie obowi¹zywania dla danego obszaru miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Problem nie le¿y przy tym w odrêbnoœciach procedur legalizacyj-
nych przewidzianych dla sprawców samowoli budowlanej na obszarze objêtym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego i dla sprawców tego typu czynów na obszarze pozbawionym planu.

Wskazany w przepisie wymóg posiadania „ostatecznej, w dniu wszczêcia postêpowania”, decyzji admi-
nistracyjnej, wymaganej w celu legalizacji samowoli budowlanej na obszarze pozbawionym planu zago-
spodarowania, implikuje, zdaniem Trybuna³u, nadmiernie restrykcyjny termin uzyskania decyzji o wa-
runkach zabudowy, który nie znajduje uzasadnienia w celu postêpowania legalizacyjnego (decyzja ta
s³u¿y do stwierdzenia zgodnoœci budowy z ogólnym porz¹dkiem planistycznym, zdaniem Trybuna³u is-
totne jest zatem, aby inwestor dysponowa³ tak¹ decyzj¹ najpóŸniej do up³ywu terminu jego dostarczenia
(tj. 30 dni od wydania postanowienia przez w³aœciwy organ w trybie art. 49b ust. 2 prawa budowlanego),
nie jest natomiast konieczne, aby mia³ on tê decyzjê ju¿ w dniu wszczêcia postêpowania rozbiórkowego).

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego, proponuje siê, aby
zmiana ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane polega³a na skreœleniu w art. 49b ust. 2 tych czê-
œci wskazanego przepisu, które zosta³y uznane za niekonstytucyjne.

Rezultatem powy¿szego bêdzie usuniêcie z przepisu wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy, ko-
nieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania prze-
strzennego, by³a ostateczna ju¿ w dniu wszczêcia postêpowania rozbiórkowego na podstawie art. 49b
prawa budowlanego. Pozosta³e elementy procedury legalizacyjnej, a zw³aszcza koniecznoœæ przedstawie-
nia tej¿e decyzji i zgodnoœæ samowoli budowlanej z jej postanowieniami, nie ulegaj¹ zmianie.

4. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ skonsultowany z Ministrem Spraw Zagranicznych, Prokuratori¹ Generaln¹
Skarbu Pañstwa, Ministrem Spraw Wewnêtrznych, Ministrem Infrastruktury, G³ównym Inspektorem
Nadzoru Budowlanego oraz Krajow¹ Rad¹ Radców Prawnych. Wskazane wy¿ej organy nie zg³osi³y uwag
do projektu.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem

w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Edmunda Wittbrodta do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa okreœla zasady wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Art. 2.

Rada Ministrów ma obowi¹zek wspó³pracy z Sejmem i Senatem w sprawach, o których mowa w art. 1.

Art. 3.

1. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej ni¿ raz na 6 miesiêcy, informacjê
o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej.

2. Na ¿¹danie Sejmu, Senatu, organu w³aœciwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu w³aœci-
wego na podstawie regulaminu Senatu Rada Ministrów przedstawia, odpowiednio Sejmowi lub Se-
natowi, informacjê o sprawie zwi¹zanej z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej.



Rozdzia³ 2

Wspó³praca w zakresie ustalania stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej
oraz opiniowania aktów prawnych Unii Europejskiej

Art. 4.

1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezw³ocznie po ich otrzymaniu, projekty aktów pra-
wnych Unii Europejskiej innych ni¿ akty prawodawcze oraz dokumenty Unii Europejskiej podlega-
j¹ce konsultacjom z pañstwami cz³onkowskimi, z wy³¹czeniem dokumentów Komisji Europejskiej
przekazywanych Sejmowi i Senatowi bezpoœrednio przez Komisjê Europejsk¹.

2. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezw³ocznie po ich otrzymaniu, oceny dokumentów,
o których mowa w ust. 1, sformu³owane przez w³aœciwe instytucje lub inne organy Unii Europejskiej.

Art. 5.

Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezw³ocznie po ich otrzymaniu, plany pracy Rady
Unii Europejskiej oraz oceny rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej sporz¹dzone przez
Parlament Europejski i Radê Unii Europejskiej.

Art. 6.

Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezw³ocznie po ich otrzymaniu, stanowisko pañstwa
cz³onkowskiego, o którym mowa w art. 48 akapit drugi zdanie pierwsze, art. 82 ust. 3 zdanie pierwsze lub
art. 83 ust. 3 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przed³o¿one przez pañ-
stwo cz³onkowskie uzasadnienie jego stanowiska.

Art. 7.

1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej w spra-
wie projektów aktów prawodawczych Unii Europejskiej, bior¹c pod uwagê terminy wynikaj¹ce z pra-
wa Unii Europejskiej, nie póŸniej ni¿ w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych projektów.

2. Do projektu stanowiska, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów do³¹cza:
1) uzasadnienie obejmuj¹ce ocenê przewidywanych skutków prawnych aktu prawodawczego Unii

Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków spo³ecznych, gospodarczych i finanso-
wych dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2) informacjê o rodzaju procedury legislacyjnej dotycz¹cej przyjmowania aktu prawodawczego Unii
Europejskiej okreœlonej w przepisach Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej oraz o trybie g³osowania w Radzie Unii Europejskiej;

3) ocenê zgodnoœci projektu aktu prawodawczego Unii Europejskiej z zasad¹ pomocniczoœci, o której
mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

3. Organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Senatu
mog¹ wyraziæ opiniê o projekcie aktu prawodawczego Unii Europejskiej, w terminie 35 dni od dnia
przekazania przez Radê Ministrów projektu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Je¿eli termin na wyra¿enie opinii okreœlony przez Komisjê Europejsk¹ jest krótszy ni¿ 56 dni, Rada Mini-
strów przedstawia projekt stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby organ w³aœciwy na podstawie re-
gulaminu Sejmu i organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Senatu mia³y na wyra¿enie opinii nie mniej
ni¿ 2/3 czasu okreœlonego przez Komisjê Europejsk¹ dla pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej.

5. Niewyra¿enie opinii w terminach, o których mowa w ust. 3 lub 4, uwa¿a siê za niezg³oszenie uwag do
projektu.

6. Do aktów prawnych Unii Europejskiej innych ni¿ akty prawodawcze przepisy ust. 1-5 stosuje siê od-
powiednio.

Art. 8.

1. Sejm i Senat lub odpowiednio organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ w³aœciwy na
podstawie regulaminu Senatu w terminie 56 dni od dnia otrzymania projektu aktu prawodawczego
Unii Europejskiej mog¹ wyraziæ opiniê, w której uznaj¹, ¿e projekt ten nie jest zgodny z zasad¹ po-
mocniczoœci, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

2. O podjêtej opinii informuj¹ Radê Ministrów odpowiednio Marsza³ek Sejmu lub Marsza³ek Senatu.
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Art. 9.

Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezw³ocznie po ich otrzymaniu:
1) projekty umów miêdzynarodowych, których stron¹ maj¹ byæ Unia Europejska, Europejska Wspólno-

ta Energii Atomowej albo Unia Europejska i jej pañstwa cz³onkowskie;
2) projekty dokumentów Unii Europejskiej niemaj¹cych mocy prawnej, w szczególnoœci propozycje wy-

tycznych przyjmowanych w sferze unii gospodarczej i pieniê¿nej oraz w sferze zatrudnienia;
3) dokumenty Unii Europejskiej maj¹ce znaczenie dla wyk³adni lub stosowania prawa Unii Europejskiej.

Art. 10.

l. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi na piœmie informacje o przebiegu procedur stanowie-
nia prawa Unii Europejskiej oraz o stanowiskach Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanych w trakcie
tych procedur.

2. Organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Senatu
mog¹ wyraziæ opinie o stanowiskach, o których mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przekazania
tych stanowisk.

Art. 11.

1. Przed rozpatrzeniem projektu aktu prawodawczego w Radzie Unii Europejskiej Rada Ministrów zasiêga
opinii organu w³aœciwego na podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu w³aœciwego na podstawie re-
gulaminu Senatu, przedstawiaj¹c na piœmie informacjê o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie
Rada Ministrów ma zamiar zaj¹æ podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej.

2. Do informacji, o której mowa w ust. 1, Rada Ministrów do³¹cza uzasadnienie stanowiska Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak¿e ocenê przewidywanych skutków aktu prawodawczego dla polskiego syste-
mu prawa oraz skutków spo³ecznych, gospodarczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Z uwagi na organizacjê pracy organów Unii Europejskiej, z wyj¹tkiem spraw, w których Rada Unii Eu-
ropejskiej stanowi jednomyœlnie, oraz spraw, które poci¹gaj¹ za sob¹ znaczne obci¹¿enia dla bud¿etu
pañstwa, Rada Ministrów mo¿e zaj¹æ stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej bez zasiêgania opinii, o któ-
rej mowa w ust. 1. W takim przypadku cz³onek Rady Ministrów ma obowi¹zek niezw³ocznie przedsta-
wiæ organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi w³aœciwemu na podstawie re-
gulaminu Senatu zajête stanowisko oraz wyjaœniæ przyczyny, dla których nie zasiêgniêto opinii.

Art. 12.

W przypadku, gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej nie uwzglêdnia opinii organu w³aœciwego na
podstawie regulaminu Sejmu lub opinii organu w³aœciwego na podstawie regulaminu Senatu, wydanej
na postawie art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 2 lub art. 11 ust. 1, cz³onek Rady Ministrów ma obowi¹zek niezw³o-
cznie wyjaœniæ odpowiednio organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Sejmu lub organowi w³aœci-
wemu na podstawie regulaminu Senatu przyczyny rozbie¿noœci.

Art. 13.

1. Przed zajêciem stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w sprawach, o któ-
rych mowa w:
1) art. 81 ust. 3 akapit drugi, art. 83 ust. 1 akapit trzeci, art. 153 ust. 2 akapit czwarty, art. 192 ust. 2

akapit drugi, art. 333 ust 1 lub ust. 2, art. 352 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
2) art. 1 albo art. 4 decyzji Rady odnosz¹cej siê do wykonania art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europej-

skiej i art. 238 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie miêdzy 1 listopada
2014 r. a 31 marca 2017 r. i od 1 kwietnia 2017 r.
– Rada Ministrów zasiêga opinii Sejmu i Senatu.

2. Przed zajêciem stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w trybie:
1) art. 3 ust. 2 Protoko³u (nr 36) w sprawie postanowieñ przejœciowych do³¹czonego do Traktatu

o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj¹cego
Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej,

2) art. 48 akapit drugi zdanie pierwsze, art. 82 ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze lub art. 83
ust. 3 akapit pierwszy zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
– Rada Ministrów zasiêga opinii Sejmu i Senatu.
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Art. 14.

1. PrzedzajêciemstanowiskawRadzieEuropejskiejwsprawach, októrychmowawart. 31ust. 3,wart. 48ust.
7 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w art. 312 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, Prezes Rady Ministrów zasiêga opinii Sejmu i Senatu.

2. Prezes Rady Ministrów przed zajêciem stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europejskiej
i Rada Ministrów przed zajêciem stanowiska w Radzie Unii Europejskiej w trybie Protoko³u w spra-
wie decyzji Rady odnosz¹cej siê do wykonania art. 16 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 238
ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie miêdzy 1 listopada 2014 r. a 31 marca
2017 r. i od 1 kwietnia 2017 r., do³¹czonego do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej, za-
siêga opinii Sejmu i Senatu.

Art. 15.

W przypadku, gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie o której mowa w art. 13 lub 14, nie
uwzglêdnia opinii Sejmu lub Senatu, Prezes Rady Ministrów ma obowi¹zek niezw³ocznie wyjaœniæ odpo-
wiednio Sejmowi lub Senatowi przyczyny rozbie¿noœci.

Art. 16.

1. Przed podjêciem decyzji przez Radê Europejsk¹ o niezwo³ywaniu konwentu, o którym mowa w art. 48
ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej, Prezes Rady Ministrów zasiêga opinii Sejmu i Senatu.

2. Je¿eli Sejm lub Senat wyrazi³y opiniê o koniecznoœci zwo³ania konwentu, opinia ta stanowi podsta-
wê stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia³ 3

Wspó³praca w zakresie tworzenia prawa polskiego wykonuj¹cego
prawo Unii Europejskiej

Art. 17.

1. Rada Ministrów wnosi do Sejmu projekt ustawy wykonuj¹cej prawo Unii Europejskiej nie póŸniej
ni¿ na 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu wykonania wynikaj¹cego z prawa Unii Europejskiej.

2. Je¿eli termin wykonania, o którym mowa w ust. 1, przekracza 6 miesiêcy, Rada Ministrów wnosi do
Sejmu projekt ustawy wykonuj¹cej prawo Unii Europejskiej nie póŸniej ni¿ na 5 miesiêcy przed up³ywem
tego terminu.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Ministrów, po zasiêgniêciu opinii organu w³aœci-
wego na podstawie regulaminu Sejmu, mo¿e wnieœæ projekt ustawy wykonuj¹cej prawo Unii Europej-
skiej bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 lub 2.

Rozdzia³ 4

Wspó³praca w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stanowiska
w Unii Europejskiej

Art. 18.

Opiniowaniuprzezorganw³aœciwynapodstawie regulaminuSejmupodlegaj¹kandydaturynastanowiska:
1) cz³onka Komisji Europejskiej;
2) cz³onka Trybuna³u Obrachunkowego;
3) sêdziów Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej;
4) rzecznika generalnego Trybuna³u Sprawiedliwoœci;
5) cz³onków Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego;
6) cz³onków Komitetu Regionów;
7) dyrektora w Europejskim Banku Inwestycyjnym;
8) przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie sta³ych przedstawicieli przy Unii Europejskiej.
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Art. 19.

1. Rada Ministrów przedk³ada propozycje kandydatur na stanowiska, o których mowa w art. 18, bior¹c
pod uwagê terminy wynikaj¹ce z prawa Unii Europejskiej.

2. Organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu mo¿e wyraziæ opiniê w terminie 21 dni od dnia
przed³o¿enia przez Radê Ministrów propozycji kandydatur.

3. Rada Ministrów nie mo¿e desygnowaæ kandydatów na stanowiska, o których mowa w art. 18, przed
up³ywem terminu na wyra¿enie opinii przez organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu, chyba
¿e opinia w tej sprawie zosta³a wyra¿ona wczeœniej.

Rozdzia³ 5

Wspó³praca w zakresie wnoszenia przez Sejm i Senat
skarg do Trybuna³u Sprawiedliwoœci

Art. 20.

1. W przypadku otrzymania przez Prezesa Rady Ministrów przes³anej przez Marsza³ka Sejmu uchwa³y
Sejmu lub przes³anej przez Marsza³ka Senatu uchwa³y Senatu w sprawie wniesienia do Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci skargi w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczo-
œci, wraz ze skarg¹, Prezes Rady Ministrów, niezw³ocznie, jednak nie póŸniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania, wnosi skargê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci.

2. W postêpowaniu przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci w sprawie skargi, o której mowa w ust. 1,
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ reprezentuje Rada Ministrów.

Rozdzia³ 6

Wspó³praca w zakresie podjêcia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ decyzji
o wyst¹pieniu z Unii Europejskiej

Art. 21.

1. Notyfikowanie Radzie Europejskiej oœwiadczenia o zamiarze wyst¹pienia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹
z Unii Europejskiej wymaga zgody Sejmu i Senatu.

2. Rada Ministrów wraz z wnioskiem o wyra¿enie zgody, o której mowa w ust. 1, przedstawia na piœmie:
1) uzasadnienie zamiaru wyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej;
2) informacjê o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zaj¹æ podczas

negocjacji, które poprzedzaj¹ zawarcie umowy okreœlaj¹cej warunki wyst¹pienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej z Unii Europejskiej;

3) ocenê przewidywanych skutków prawnych wyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europej-
skiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków spo³ecznych, gospodarczych i finansowych dla
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 22.

Wyra¿enie zgody, o której mowa w art. 21, nastêpuje w drodze uchwa³y podjêtej w jednakowym
brzmieniu przez Sejm i Senat wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby
odpowiednio pos³ów lub senatorów.

Rozdzia³ 7

Przepisy koñcowe

Art. 23.

Traci moc ustawa z dnia 11 marca z dnia 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Se-
natem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U.
Nr 52, poz. 515 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 89 i Nr 160, poz. 1342).

Art. 24.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Cel ustawy

Celem ustawy jest dostosowanie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w spra-
wach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej do zmian wynikaj¹cych
z Traktatu z Lizbony zmieniaj¹cego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Euro-
pejsk¹, sporz¹dzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007).

Ustawa opiera siê na obowi¹zuj¹cej ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o wspó³pracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej i utrzymuje system niewi¹¿¹cych opinii Sejmu i Senatu wobec stanowisk Rady Ministrów prezento-
wanych w trakcie procesu tworzenia prawa Unii Europejskiej, jednak z uwagi na to, ¿e zmiany wprowa-
dzone w ustawie s¹ doœæ liczne, uznano, i¿ zgodnie z § 84 Zasad techniki prawodawczej, nale¿y opraco-
waæ projekt nowej ustawy, a nie nowelizowaæ dotychczasow¹.

2. Dotychczasowy stan prawny oraz ró¿nice pomiêdzy dotychczasowym a projektowanym sta-
nem prawnym

Ustawa zosta³a opracowana w oparciu o jeden z projektów nowelizacji dotychczasowej ustawy koope-
racyjnej zaprezentowany w Sejmie.

Pierwsze trzy artyku³y ustawy stanowi¹ powtórzenie dotychczasowej regulacji w zakresie: okreœlenia
przedmiotu ustawy, okreœlenia relacji na zasadzie wspó³pracy oraz okreœlenia obowi¹zku zapewnienia
informacji.

Rozdzia³ drugi dotyczy wspó³dzia³ania Sejmu i Senatu w zakresie opiniowania aktów prawodawczych
(oraz innych aktów prawnych Unii Europejskiej) oraz ustalania (opiniowania) stanowiska Rzeczypospoli-
tej Polskiej prezentowanego w instytucjach europejskich w tym, przede wszystkim, w Radzie (Unii Euro-
pejskiej) oraz Radzie Europejskiej.

Omówienie poszczególnych przepisów:
Art. 4 – koniecznoœæ nowego okreœlenia zakresu dokumentów przekazywanych przez Radê Mini-

strów Sejmowi i Senatowi zwi¹zana jest z postanowieniami Protoko³u w sprawie roli parlamentów naro-
dowych w Unii Europejskiej oraz Protoko³u w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonal-
noœci. Zgodnie z przepisami tych protoko³ów parlamentom narodowym s¹ przekazywane przez odpo-
wiednio Komisjê, Radê lub Parlament Europejski zielone ksiêgi, bia³e ksiêgi i komunikaty, projekty ak-
tów prawodawczych, pochodz¹ce od Komisji, projekty aktów prawodawczych pochodz¹ce od grupy
pañstw cz³onkowskich, Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Europejskiego Banku Centralnego lub Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego oraz projekty aktów prawodawczych pochodz¹ce z Parlamentu Europej-
skiego. Przekazywane bezpoœrednio s¹ tak¿e rezolucje legislacyjne Parlamentu Europejskiego oraz sta-
nowiska Rady.

Na podstawie art. 4 Rada Ministrów przekazuje obu izbom parlamentarnym tak¿e akty prawne Unii
Europejskiej inne ni¿ akty prawodawcze. Akty te obejmuj¹ akty delegowane i akty wykonawcze, o których
mowa w art. 289 i 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a tak¿e inne akty wydawane samo-
dzielnie przez Radê lub Radê Europejsk¹, w szczególnoœci w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bez-
pieczeñstwa (które nigdy nie stanowi¹ aktów prawodawczych).

Art. 5, w stosunku do dotychczas obowi¹zuj¹cej regulacji, wy³¹cza z obowi¹zku przekazywania przez
Radê Ministrów informacji w zakresie rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zgodnie
z art. 1 Protoko³u w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej Komisja przekazuje bez-
poœrednio parlamentom narodowym roczny program prac legislacyjnych oraz wszelkie inne dokumenty
dotycz¹ce planowania legislacyjnego lub strategii politycznej.

Art. 6 stanowi realizacjê obowi¹zków informacyjnych rz¹du wobec parlamentu i dotyczy przekazywa-
nia stanowiska pañstwa cz³onkowskiego w sytuacji, gdy pañstwo to, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ narusze-
nia istotnych aspektów jego systemu prawnego (w zakresie zabezpieczenia spo³ecznego (art. 48 akapit
2 zdanie 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) lub wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach kar-
nych (art. 82 ust. 3 zdanie pierwsze i art. 83 ust. 3 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej) wnosi o zawieszenie zwyk³ej procedury prawodawczej i przeprowadzenie dodatkowych konsul-
tacji w Radzie Europejskiej.

Art. 7 okreœla zasadniczy proces monitorowania projektów aktów prawodawczych Unii Europejskiej
przez Sejm i Senat. W stosunku do dotychczasowej regulacji wyd³u¿ono termin do wydania oceny mery-
torycznej projektu aktu prawodawczego oraz rozszerzono zakres przekazywanego stanowiska Rady Mini-
strów o informacjê stanowi¹c¹ ocenê zgodnoœci projektu aktu wykonawczego z zasad¹ pomocniczoœci. Ta
informacja ma charakter pomocniczy do realizacji autonomicznej kompetencji izb parlamentarnych –
oceny zgodnoœci aktu prawodawczego z zasad¹ pomocniczoœci.
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Tryb monitorowania aktu prawodawczego bêdzie mia³ odpowiednie zastosowanie do monitorowania
projektów innych aktów prawnych. Stanowisko rz¹du nie bêdzie zawiera³o oceny zgodnoœci z zasad¹ po-
mocniczoœci (ze wzglêdu na brak kompetencji do badania realizacji zasady pomocniczoœci w stosunku do
innych ni¿ prawodawcze aktów prawnych) a przekazanie stanowiska bêdzie poprzedzone przekazaniem
przez Radê Ministrów projektu aktu.

Poniewa¿ negatywna ocena przestrzegania zasady pomocniczoœci jest bezpoœrednio kierowana do orga-
nów Unii Europejskiej i mo¿e wp³yn¹æ na proces prawotwórczy Unii przez zastosowanie tzw. ¿ó³tej lub po-
marañczowej kartki, uznano, ¿e regulaminy wewnêtrzne izb parlamentarnych mog¹ przewidywaæ, i¿ tak¹
decyzjê nale¿y podejmowaæ in pleno. Art. 8 ustawy umo¿liwia tak¹ regulacjê z jednoczesnym na³o¿eniem
obowi¹zku poinformowania Rady Ministrów przez w³aœciwego marsza³ka o opinii Izby lub jej organu.

Art. 9 projektu ustawy stanowi odpowiednik dotychczasowego art. 7 i zakres jego zmiany ma charakter
jedynie formalny (po wejœciu w ¿ycie Traktatu lizboñskiego istnieje wy³¹cznie jedna Wspólnota – Energii
Atomowej).

Art. 10 i 11, odpowiedniki dotychczasowych art. 8 i 9, zosta³y zmienione jedynie w zakresie charakteru
stanowiska prezentowanego w czasie procesu legislacyjnego Unii. Rz¹d przygotowuje stanowisko Rze-
czypospolitej Polskiej, a nie jedynie stanowisko Rady Ministrów.

Art. 12 stanowi konsekwencjê przyjêtego modelu wspó³pracy opartego na niewi¹¿¹cych dla Rady Ministrów
opiniach izb parlamentarnych. Poniewa¿ w dotychczasowej regulacji opinia komisji sejmowej mia³a równie¿
charakter jedynie politycznego drogowskazu dla rz¹du1) uznano, i¿ ten, w istocie rzeczy, surogat funkcji usta-
wodawczejpowinienodnosiæ siê zarównodoopinii prezentowanychprzezkomisjê sejmow¹ jak i senack¹.Prze-
pis ten nie wyklucza realizacji funkcji kontrolnej nad rz¹dem realizowanej wy³¹cznie przez Sejm na podstawie
innych przepisów (przede wszystkim przepisów Konstytucji). Art. 12 stanowi jedynie Ÿród³o informacji dla Sej-
mu i Senatu zawieraj¹ce przes³anki, jakie przyjê³a Rada Ministrów zajmuj¹c okreœlone stanowisko.

Art. 13 i 14 nak³adaj¹ obowi¹zek zasiêgania opinii Sejmu i Senatu przede wszystkim w sprawach
zwi¹zanych ze zmian¹ procedury uchwalania aktów prawnych (przejœcie z jednomyœlnoœci na zwyk³¹
procedurê prawodawcz¹ lub zmiana uprawnieñ instytucji lub zawieszenie zwyk³ej procedury prawodaw-
czej w Radzie). Art. 13 nak³ada obowi¹zek zasiêgniêcia opinii na Radê Ministrów, gdy¿ decyzje bêd¹ po-
dejmowane w Radzie Unii Europejskiej, natomiast art. 14 na Prezesa Rady Ministrów, ze wzglêdu na fakt
i¿ dotyczy sytuacji, gdy decyzja jest podejmowana w Radzie Europejskiej.

Art. 15 stanowi konsekwencjê modelu niewi¹¿¹cych dla rz¹du opinii Sejmu i Senatu.
Art. 16 dotyczy mechanizmu zmiany traktatów okreœlonego w art. 48 ust. 3 akapit drugi Traktatu

o Unii Europejskiej. Zgodnie z tym przepisem przy zwyk³ej procedurze zmiany traktatów Rada Europej-
ska mo¿e, zwyk³¹ wiêkszoœci¹, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podj¹æ decyzjê o niezwo-
³ywaniu konwentu, je¿eli zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwo³ania. Przed podjêciem ta-
kiej decyzji na Radzie Europejskiej, Prezes Rady Ministrów powinien zasiêgn¹æ opinii Sejmu i Senatu. Po-
niewa¿ decyzja organu wykonawczego nie powinna przes¹dzaæ o uprawnieniach organu ustawodawcze-
go (konwent rozpatruj¹cy propozycje zmiany traktatów sk³ada siê m.in. z przedstawicieli parlamentów
narodowych) uznano, i¿ opinia którejkolwiek z izb jest wi¹¿¹ca dla stanowiska prezentowanego w Radzie
Europejskiej przez Prezesa Rady Ministrów.

W zakresie wspó³pracy przy tworzeniu prawa polskiego wykonuj¹cego prawo Unii Europejskiej projekt
ustawy zak³ada utrzymanie dotychczasowej regulacji; art. 17 stanowi odpowiednik dotychczasowego
art. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Utrzymano tak¿e dotychczasow¹ rolê Sejmu w zakresie opiniowania kandydatów na niektóre stano-
wiska Unii Europejskiej. Zmiany w art. 18 i 19, stanowi¹cych odpowiednik dotychczasowych art. 12 i 13,
maj¹ charakter jedynie porz¹dkowy.

Rozdzia³ 5 dotyczy wspó³pracy w zakresie wnoszenia przez Sejm i Senat skarg do Trybuna³u Sprawied-
liwoœci. Uprawnienie do wnoszenia skargi przez izby parlamentu narodowego wynika z art. 8 akapit pier-
wszy Protoko³u w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci. Zgodnie z zaproponowa-
n¹ regulacj¹ skargê wnosi Prezes Rady Ministrów, a w postêpowaniu przed Trybuna³em Sprawiedliwoœci
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ reprezentuje Rada Ministrów. Sposób dojœcia do odpowiedniej uchwa³y Sejmu lub
Senatu w sprawie skargi bêdzie uregulowany w regulaminach izb.

Rozdzia³ 6 dotycz¹cy wspó³pracy w zakresie podjêcia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ decyzji o wyst¹pieniu
z Unii Europejskiej zawiera przepisy szczególne dotycz¹ce wypowiedzenia umowy miêdzynarodowej. Ze wzglê-
du na znaczenie takiego wypowiedzenia w zakresie cz³onkostwa w Unii Europejskiej proponuje siê, aby Rada
Ministrówby³a zobligowanadouzyskania zgodySejmu iSenatuwtej sprawie.Wyra¿enie zgodynanotyfikowa-
nie oœwiadczenia o zamiarze wyst¹pienia z Unii wymaga³oby takiej samej wiêkszoœci kwalifikowanej jak, ewen-
tualna,póŸniejszaustawawyra¿aj¹cazgodênaratyfikacjê tegowyst¹pienia–2/3g³osówcz³onkówka¿dej z izb.
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3. Skutki spo³eczne, gospodarcze, finansowe i prawne

Ustawa nie wywo³uje ¿adnych skutków spo³ecznych i gospodarczych, nie powoduje tak¿e wzrostu wy-
datków bud¿etowych.

4. Oœwiadczenie o zgodnoœci projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej

Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P.
z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z póŸn. zm.1)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 92 w ust. 1 dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:

„3) dwóch senatorów do sk³adu Krajowej Rady Prokuratury.”;
2) w art. 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Senator mo¿e udzieliæ poparcia co najwy¿ej dwóm kandydatom do ka¿dego z organów, o których
mowa w art. 92 ust. 1, jednemu kandydatowi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz trzem
kandydatom do Rady Polityki Pieniê¿nej.”;

3) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Marsza³ek Senatu ustala i podaje do wiadomoœci senatorów pocz¹tek i koniec terminu na sk³ada-

nie wniosków tak, aby okres sk³adania wniosków by³ nie krótszy ni¿ 14 dni i aby wnioski by³y sk³a-
dane nie póŸniej ni¿ 30 dni:
1) przed up³ywem kadencji organów lub cz³onków organów, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 2,
2) od dnia odwo³ania, wygaœniêcia mandatu lub stwierdzenia wygaœniêcia mandatu,
3) od dnia rozpoczêcia pierwszego posiedzenia Senatu – w stosunku do kandydatów na cz³onków

Krajowej Rady S¹downictwa i Krajowej Rady Prokuratury.”;
4) w art. 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odwo³anie cz³onków organu pañstwowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 3, mo¿e na-
st¹piæ na z³o¿ony do Marsza³ka wniosek grupy co najmniej 7 senatorów. Do wniosku do³¹cza siê
uzasadnienie.”.

Art. 2.

1. Marsza³ek Senatu ustali i poda do wiadomoœci senatorów pocz¹tek i koniec terminu na sk³adanie
wniosków w sprawie wyboru senatorów Senatu VII kadencji do sk³adu Krajowej Rady Prokuratury,
tak aby okres sk³adania wniosków by³ nie krótszy ni¿ 14 dni.

2. Senator mo¿e udzieliæ poparcia co najwy¿ej dwóm kandydatom do Krajowej Rady Prokuratury.
3. Przepisy art. 93 ust. 1 i 3 oraz art. 94 ust. 1, 3 i 4 uchwa³y zmienianej w art. 1 stosuje siê odpowiednio.

Art. 3.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 31 marca 2010 r., z wyj¹tkiem art. 2, który wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwa³y zosta³y og³oszone w M. P. z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302, z 2005 r.

Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 i Nr 84, poz. 1201, z 2006 r. Nr 21, poz. 232, Nr 36, poz. 392 i Nr 85, poz. 859, z 2007 r. Nr 15,

poz. 156, Nr 48, poz. 565 i Nr 86, poz. 925, z 2008 r. Nr 14, poz. 146 i Nr 90, poz. 781 oraz z 2009 Nr 62, poz. 818.
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Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Henryk Górski. . . . . . . . . . . . . 24

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 25
senator sprawozdawca
Henryk Górski. . . . . . . . . . . . . 25
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 25
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 25
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 26
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 26
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 26
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 27
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 27
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 27
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 27
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 28
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 28
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 28
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 29
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 29
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . . 29
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 30
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 30
podsekretarz stanu
Artur £awniczak. . . . . . . . . . . . 30

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 31
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . . 31

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Lucjan Cichosz . . . . . . . . . . . . 33

Zapytania i odpowiedzi
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 33
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . . 33
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 33
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 34
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . . 34

Otwarcie dyskusji
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 34

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . . 35

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o S³u¿bie
Wiêziennej

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 36

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 40

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Cichoñ. . . . . . . . . . . . 40

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 41
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 41
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 41
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 41
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 41
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 43
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . . 43

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci

sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski . . . . . . . . 43

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 46
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski . . . . . . . . 46
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 47
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski . . . . . . . . 47
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 48
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 48
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski . . . . . . . . 48
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 49
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski . . . . . . . . 49
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 50
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 51
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski . . . . . . . . 51

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 52
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Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Trybunale Stanu

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 53

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 53

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 54
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 54
senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . . 55

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 55

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 56
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 56
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 56
senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 56
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 57

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 57

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o udostêpnia-
niu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . . 57

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 58

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 59
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 59
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 59
senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . . 60
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 60
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 61
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec . . . . . . . . . . . . 61
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 62
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 62
senator Ryszard Knosala . . . . . . . . 62
podsekretarz stanu
Marcin Korolec . . . . . . . . . . . . 62

senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 63
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 63
podsekretarz stanu
Marcin Korolec . . . . . . . . . . . . 64
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 64
podsekretarz stanu
Marcin Korolec . . . . . . . . . . . . 64

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . 65
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 65
senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 66
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 66

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o szczególnych
uprawnieniach ministra w³aœciwego do
spraw Skarbu Pañstwa oraz ich wykonywa-
niu w niektórych spó³kach kapita³owych
lub grupach kapita³owych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ w sektorach energii elektrycz-
nej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 67

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 69
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 69
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 69
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 70
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 70
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 71
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . . 71

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa

podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 71

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 72
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 73
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 73
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 74
senator Marek Trzciñski . . . . . . . . 74
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 74
senator Zbigniew Meres . . . . . . . . 75
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 75
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 75
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 75
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 77
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 77
senatorDorotaArciszewska-Mielewczyk . 78
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . . 78
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 79
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senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 79
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 79
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 80

Otwarcie dyskusji
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . . 81

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 11 marca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Œwinoujœciu

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Stanis³aw Iwan . . . . . . . . . . . . 83

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa

podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 83

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 84
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 84
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 84
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 85
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 86
podsekretarz stanu
Miko³aj Budzanowski . . . . . . . . . 86

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 88
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 88
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 88
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 88
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 88
senator Waldemar Kraska . . . . . . . 89
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 89
senator Stanis³aw Bisztyga. . . . . . . 89
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 89

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . . 90

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Minister-
stwieSprawWewnêtrznych iAdministracji

podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 90

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 91

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . 91

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 92
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 92
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . . 92
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 92
sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . . 93
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 93
sekretarz Kazimierz Czaplicki . . . . . 93

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 94
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 94
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 95
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 95
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 95

Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 97
senator sprawozdawca
Marek Konopka . . . . . . . . . . . . 97
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 97
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sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . . 97
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 98
podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . . 98

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz niektórych
innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 99
senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . . 99
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 99
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . . 99

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 100
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 101

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 101

Zapytania i odpowiedzi
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 102
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 102
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 103
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 103
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 103
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 103
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 103
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 104
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 104
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 104
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 104
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 104
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . . 105

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 105
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 106
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 106
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 106
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 106
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 106
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 107
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 107
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 108
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 108
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 108
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 109
senator
Grzegorz Wojciechowski . . . . . . . 109
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 109
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 109
podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 109

Otwarcie dyskusji
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . 110

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Grzegorz Banaœ . . . . . . . . . . . 111

Zapytania i odpowiedzi
senatorStanis³awBisztyga . . . . . . . 112
podsekretarzstanuwMinisterstwieFinansów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 112

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Wies³aw Dobkowski . . . . . . . . . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 113
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finan-
sów
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 113

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Radzie Ministrów
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Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Mariusz Witczak . . . . . . . . . . . 113

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 114
wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji
Piotr Gryska . . . . . . . . . . . . . 114

Otwarcie dyskusji
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 114

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 115

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 115

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 117
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 117
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 117

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego

podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 117

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 118
senator Andrzej Owczarek . . . . . . 118
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 118
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 119
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 119
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 120
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 121
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 121
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 121
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 121
podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 122

Otwarcie dyskusji
senator Maria Pañczyk-Pozdziej. . . . 122
senator Andrzej Grzyb . . . . . . . . 122
senator Andrzej Owczarek . . . . . . 123
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 123
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 124
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 124
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 125
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 125
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 126

podsekretarz stanu
Tomasz Merta . . . . . . . . . . . . 127

Zamkniêcie dyskusji
Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek . . . . . . . . . . . 128

Wyst¹pienie wiceprezesa Rz¹dowego Cen-
trum Legislacji

wiceprezes Piotr Gryska. . . . . . . . 129
Otwarcie dyskusji

senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 129
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty oraz usta-
wê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Ryszard Knosala . . . . . . . . . . . 130

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 131
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . 131
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . 131
podsekretarz stanu
Adam Fronczak . . . . . . . . . . . 131

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek . . . . . . . . . . . 131

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 132
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Lilla Jaroñ . . . . . . . . . . . . . . 132
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 132
podsekretarz stanu
Lilla Jaroñ . . . . . . . . . . . . . . 133
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 133
podsekretarz stanu
Lilla Jaroñ . . . . . . . . . . . . . . 133

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
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o ratyfikacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospo-
lit¹ Polsk¹ a Australi¹ o zabezpieczeniu
spo³ecznym, podpisanej w Warszawie
dnia 7 paŸdziernika 2009 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . 134

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 134

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 135
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 135
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 135
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 136
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 136
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 136
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 137
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 137
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 138
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 138
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 139

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o narodowym spisie powszechnym
ludnoœci i mieszkañ w 2011 r.

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 139

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 140
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 140
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 141

Wyst¹pienie prezesa G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego

prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . 141
Zapytania i odpowiedzi

senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 144
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 144
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 144
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . 145
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 147
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 147
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 147
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . 147
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 149
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 149
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . 150

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 151
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 151

Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie prezesa G³ównego Urzêdu Sta-

tystycznego
prezes Józef Oleñski . . . . . . . . . 152

Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:
drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo o notariacie

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 152

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 154
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 154

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Igor Dzialuk . . . . . . . . . . . . . 154

Zapytania i odpowiedzi
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 155
podsekretarz stanu
Igor Dzialuk . . . . . . . . . . . . . 155

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku

obrad: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Marek Trzciñski . . . . . . . . . . . 155

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o wspó³pra-
cy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem
RzeczypospolitejPolskiejwUniiEuropejskiej

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw
Unii Europejskiej

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 156

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 159
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 159
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 160
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . 160
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 160

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych
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podsekretarz stanu
Maciej Szpunar . . . . . . . . . . . 161

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 162
podsekretarz stanu
Maciej Szpunar . . . . . . . . . . . 162

Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 162

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie zmiany Regulaminu Senatu

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Ko-
misji Ustawodawczej oraz Komisji Re-

gulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 163

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 163
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 163
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 164
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 164

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 12 marca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku ob-

rad: trzecie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 165

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 165
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 165
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do

Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
– Ordynacja podatkowa

Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Zdrowia oraz Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Norbert Krajczy . . . . . . . . . . . 166

Wznowienie obrad
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 166
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 167
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie

ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze œrodków publicznych

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 167
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o uruchamianiu œrodków po-
chodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej

przeznaczonych na finansowanie wspól-
nej polityki rolnej

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi
senator sprawozdawca
Lucjan Cichosz. . . . . . . . . . . . 167
senator Lucjan Cichosz . . . . . . . . 167

G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 168
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 168

G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 168
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 169
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 170
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 171
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G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 171
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o S³u¿-

bie Wiêziennej
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 171
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 172
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Trybunale Stanu
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 172
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 173
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 173

senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . 173
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 174
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 174
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o udo-

stêpnianiu informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych

Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-

dowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 175

G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 175
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o szcze-

gólnych uprawnieniach ministra w³aœci-
wego do spraw Skarbu Pañstwa oraz ich
wykonywaniu w niektórych spó³kach ka-
pita³owych lub grupach kapita³owych
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w sektorach
energii elektrycznej, ropy naftowej oraz
paliw gazowych

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o inwestycjach w zakresie ter-

minalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Œwinoujœciu

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 175

G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . 175
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 176

G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 176
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 176
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 176
G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 176
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych oraz nie-
których innych ustaw

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 177
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 177
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o podatku od towarów i us³ug
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 177
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Ordynacja podatkowa
Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów

Publicznych
senator sprawozdawca
Mariusz Witczak . . . . . . . . . . . 177
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 177

G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 177
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Radzie Ministrów
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 177
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 178

G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 178
G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 179
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami oraz o zmianie niektórych
innych ustaw

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 179
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 179
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 91 . . . . . . . . . . . . . 179
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy zmie-

niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty oraz usta-
wê – Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 92 . . . . . . . . . . . . . 179
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o systemie oœwiaty
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-

rialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . 180
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 180

G³osowanie nr 93 . . . . . . . . . . . . . 180
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o naro-

dowym spisie powszechnym ludnoœci
i mieszkañ w 2011 r.

Punktdwudziestydrugiporz¹dkuobrad (cd.)
G³osowanie nr 94 . . . . . . . . . . . . . 180
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Umowy miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Australi¹ o zabezpieczeniu spo³ecz-
nym, podpisanej w Warszawie dnia 7 paŸ-
dziernika 2009 r.

Punktdwudziestytrzeciporz¹dkuobrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania
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