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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiê-
ci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñ-
stwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych dokumentów.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach finansowania nauki.

3. StanowiskoSenatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o instytutach badawczych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy re-
formuj¹ce system nauki.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne*.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki
w Szczecinie.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wy-
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o us³ugach tury-
stycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz
niektórych innych ustaw.

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

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wyp³aty
œwiadczeñ pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pra-
cowniczych.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach po-
chodzenia zwierzêcego.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alno-
œci gospodarczej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie funkcjonariu-
szy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego.

20. Wybór senatorów do sk³adu Krajowej Rady Prokuratury.

21. Trzecie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

22. Zmiany w sk³adzie komisji senackich.

Porz¹dek obrad

52. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.

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



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

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – rzecznik Janusz Kochanowski

Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych – dyrektor Zbigniew Pusz

G³ówny Inspektorat Weterynarii – zastêpca g³ównego lekarza weterynarii Jaros³aw Naze

Instytut Pamiêci Narodowej
– Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – prezes Janusz Kurtyka

Pañstwowa Komisja Wyborcza – minister Kazimierz Czaplicki

Polska Akademia Nauk – prezes Micha³ Kleiber

Sejm RP - pose³ S³awomir Preiss

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Jacek Kapica

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Marcin Korolec

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Magdalena Gaj

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – minister Bogdan Zdrojewski
– sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

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

Ministerstwo Obrony Narodowej – sekretarz stanu Czes³aw Pi¹tas

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – podsekretarz stanu Marek Bucior
– podsekretarz stanu Czes³awa Ostrowska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – podsekretarz stanu Zdzis³aw Gawlik

Ministerstwo Sportu i Turystyki – podsekretarz stanu Katarzyna Sobierajska

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





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Krystyna Bo-
chenek,ZbigniewRomaszewski iMarekZió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram piêædziesi¹te drugie posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam sena-

tor Ma³gorzatê Adamczak oraz senatora Prze-
mys³awa B³aszczyka. Listê mówców prowadziæ
bêdzie senator Przemys³aw B³aszczyk. Proszê se-
natorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole
prezydialnym.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
czterdziestego dziewi¹tego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego drugiego posiedze-
nia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeñstwa
pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych doku-
mentów.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
sadach finansowania nauki.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Na-
rodowym Centrum Badañ i Rozwoju.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Na-
rodowym Centrum Nauki.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o in-
stytutach badawczych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Pol-
skiej Akademii Nauk.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system
nauki.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o us³ugach turystycznych oraz
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê o Krajowym Rejestrze S¹dowym.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych
innych ustaw.

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

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o przywróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ
pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o produktach pochodzenia
zwierzêcego.

18. Drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej, ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych.

19. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Woj-
skowego.

20. Wybór senatorów do sk³adu Krajowej Rady
Prokuratury.

Informujê, ¿e w dniu dzisiejszym Sejm uchwali³
piln¹ ustawê o zmianie ustawy – Prawo telekomu-
nikacyjne. Jest to punkt ósmy dostarczonego
pañstwu projektu porz¹dku obrad. W przerwie
w obradach Komisja Gospodarki Narodowej przy-
gotuje sprawozdanie w tej sprawie, a nastêpnie
ustawa zostanie rozpatrzona przez Senat.

Proponujê rozpatrzenie punktów pierwszego,
dziesi¹tego, jedenastego, trzynastego oraz dwu-
dziestego projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e



druki do nich 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 punkt: trzecie czytanie projektu
uchwa³y w sprawie zmiany Regulaminu Senatu –
i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego. Jeœli nie
us³yszê sprzeciwu, uznam, ¿e Wysoka Izba przy-
jê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?

Pan senator Rocki, proszê bardzo.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku!
Chcia³bym prosiæ o przeprowadzenie ³¹cznej

dyskusji nad punktami: drugim, trzecim, czwar-
tym, pi¹tym, szóstym, siódmym. Argumentem
jest to, ¿e te ustawy siê ze sob¹ wi¹¿¹, i to, ¿e od-
rêbna dyskusja nad ka¿dym z punktów mo¿e byæ
niemerytoryczna. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy jest sprzeciw wobec…
(Senator Kazimierz Wiatr: Chcia³bym w tej

sprawie zabraæ g³os, Panie Marsza³ku.)
Pan senator Wiatr, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Chcia³bym zg³osiæ w¹tpliwoœæ. Ja rozumiem,

¿e to s¹ ustawy powi¹zane tematycznie i mamy
ma³o czasu, ale to jest piêæ ogromnych nowych
ustaw, niezwykle wa¿nych. Bojê siê, ¿e mo¿e
zdarzyæ siê taka sytuacja, i¿ regulaminowy czas
nie wystarczy. Ja ju¿ dwukrotnie mia³em okazjê,
¿e tak powiem, byæ ograniczony w czasie – ¿eby
nie powiedzieæ: usuniêty z mównicy. To jest uwa-
ga o charakterze ostro¿noœciowym. Jednak
mia³bym tutaj pewne w¹tpliwoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czy to jest sprzeciw?
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie.)
Ja po prostu pytam, czy ktoœ zg³asza sprzeciw.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja w zasadzie w tym

duchu, ale nie chcia³bym utrudniaæ pracy Izby…)
Panie Senatorze, nie w tym duchu.
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:

Panie Marsza³ku!
Nie zg³aszamy sprzeciwu, ale jest proœba o tole-

rancjê czasow¹ w jednym przypadku czy dwóch
przypadkach.

(G³os z sali: Piêtnaœcie minut na osobê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Proszê pañstwa, jest regulamin, którego nie
mo¿emy przekraczaæ.

Rozumiem, ¿e nie ma sprzeciwu.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku!
Pan rozumie, ¿e nie ma sprzeciwu. Byæ mo¿e

ma pan przeczucie, ale jest ono b³êdne, dlatego ¿e
ja chcê zg³osiæ sprzeciw. (Weso³oœæ na sali)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pan senator
Bender zg³asza…)

Nie mo¿na bowiem biczem przepêdzaæ sprawy
nauki w Polsce, która le¿y. Habemus klapam
z nauk¹ polsk¹!

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest sprzeciw.
W zwi¹zku z tym zarz¹dzam g³osowanie.
Proszê pobraæ karty.
Przystêpujemy do g³osowania.
G³osujemy nad wnioskiem pana senatora Roc-

kiego o ³¹czn¹ dyskusjê nad punktami od drugie-
go do siódmego.

Przycisk obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 66 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za, 1 –

przeciw, 8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 1)

Wniosek pana senatora Rockiego zosta³ przyjê-
ty i debata nad punktami od drugiego do siódme-
go bêdzie ³¹czna.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ przebieg ob-
rad piêædziesi¹tego drugiego posiedzenia Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e g³osowania w sprawie ustaw za-
wartych w punktach od pierwszego do siódmego
porz¹dku obrad zostan¹ przeprowadzone dziœ, po
przerwie w obradach. Pozosta³e g³osowania zostan¹
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ponadto o godzinie 12.00 zostanie zarz¹dzona
pó³godzinna przerwa, podczas której nast¹pi ot-
warciewystawy „Po³udniowePodlasie –dziœ i jutro”.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz
treœci tych dokumentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 815,
a sprawozdanie komisji w druku nr 815A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Ja-
na Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi trudny, ale myœlê, ¿e odpowiedzial-

ny i satysfakcjonuj¹cy, obowi¹zek przedstawie-
nia sprawozdawania w sprawie ustawy bêd¹cej
wynikiem inicjatywy pos³ów i przekazanej przez
marsza³ka Sejmu Wysokiemu Senatowi w celu
podjêcia uchwa³y. Trudny dlatego, ¿e nie da siê
ukryæ, ¿e ustawa roznieca ogieñ dyskusji, która
czêsto jest doœæ kategoryczna, czêsto pozbawiona
wartoœci merytorycznych. Trudnoœæ polega te¿ na
tym, ¿e bêdê przedstawia³ sprawozdanie, opiera-
j¹c siê na swojej pamiêci, ale myœlê, ¿e równie¿
z pomoc¹ kolegów, zw³aszcza kolegów z Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, jak te¿
pozosta³ych pañ i panów senatorów.

Ustawa, która uzyska³a wiêkszoœæ g³osów w Sej-
mie, zak³ada trzy powa¿ne zmiany w stosunku do
tej ustawy, która ukaza³a siê dziesiêæ lat temu.

Pierwsza zasadnicza grupa zmian to zmiany in-
stytucjonalne w obrêbie Instytutu Pamiêci Naro-
dowej.

Druga zmiana dotyczy warunków dostêpu oby-
wateli do zgromadzonych przez IPN akt tych oby-
wateli, jak równie¿ do akt instytucji, które s¹ w in-
deksie IPN, a które w czasach PRL zajmowa³y siê
zbieraniem informacji.

I wreszcie trzeci cel, który ustawa sobie stawia,
to aktualizacja, równie¿ na podstawie orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego, o te wszystkie zmia-
ny, które nios¹ i technika, i wymogi zwi¹zane z pra-
wami cz³owieka, i ustawa o prokuraturze, która,
jak wiadomo, nada³a prokuraturze wiêksz¹ nieza-
le¿noœæ, a przynajmniej wyprowadzi³a j¹ spod ku-
rateli ministra sprawiedliwoœci.

Te trzy zmiany, i tylko te trzy zmiany, by³y
przedmiotem prac zarówno w Sejmie, jak i w ko-
misji, któr¹ reprezentujê. A zatem nie s¹ prawdzi-
we pog³oski czy opinie wskazuj¹ce, ¿e istniej¹ in-
ne intencje pomys³odawców ustawy b¹dŸ osób,
które nad ni¹ pracowa³y. To s¹ zaledwie te trzy ce-
le, z których dwa s¹ wa¿ne.

Co ustawa zmienia? Ustawa, na podstawie do-
œwiadczeñ, jak mówi¹ pomys³odawcy, wskazuje,
¿e dotychczasowy sposób kszta³towania jednego
z organów IPN – kolegium… Nale¿y temu nadaæ
wiêksz¹ przejrzystoœæ, ale przede wszystkim zwiê-
kszyæ kompetencje – i ja nie s¹dzê, ¿e kosztem pre-
zesa instytutu – Rady Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. To zwiêkszenie kompetencji ma byæ osi¹gniête
poprzez odpowiedni sposób wyboru cz³onków ra-
dy. Ustawa proponuje, jak wiadomo, aby wyboru
dokonywano w wyniku doœæ z³o¿onej kampanii
wyboru kandydatów na kandydatów na cz³onków
rady przez œrodowiska, ogólnie mówi¹c, naukowe.
Ostatecznie organy w³adzy pañstwowej, to jest
Sejm, Senat i Prezydent RP, dokona³yby wyboru
z kandydatów na kandydatów cz³onków rady, któ-
rych by³oby mniej, to jest dziewiêciu.

Radzie nadano wiêksze kompetencje w zakre-
sie kszta³towania zadañ Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, wprowadzono nowe formy: rekomendacje,
konkursy. Radzie nadano równie¿ wiêksze upra-
wnienia w zakresie oceny samego prezesa przez
danie mo¿liwoœci sk³adania wniosku o odwo³anie
go w przypadku, gdy sprawozdanie, do którego
sk³adania prezes jest zobowi¹zany, zostanie od-
rzucone.

Najbardziej dyskusyjne by³o oczywiœcie za-
twierdzanie czy te¿ wybór samych cz³onków ra-
dy, który powierzono trzem najwy¿szym insty-
tucjom w³adzy w Polsce: Prezydentowi RP, Se-
natowi i Sejmowi, w ten sposób, ¿e Prezydent RP
wybiera dwóch cz³onków rady spoœród kandy-
datów przedstawionych przez Krajow¹ Radê
S¹downictwa i przez Krajow¹ Radê Prokurato-
rów, Sejm wybiera piêciu cz³onków spoœród
kandydatów wy³onionych przez œrodowiska,
ogólnie mówi¹c, naukowe, no i Senat wybiera
cz³onków rady, ale w liczbie zaledwie dwóch,
spoœród kandydatów przedstawionych przez te
same œrodowiska. Tak wiêc sk³ad tego cia³a,
czyli teraz rady, uleg³by zmniejszeniu z jedena-
stu do dziewiêciu cz³onków.

Drugi cel to zmiana dostêpnoœci akt. Sejm pro-
ponuje rozwi¹zanie tego problemu przez wprowa-
dzenie wiêkszej powszechnoœci, ale nie pe³nej po-
wszechnoœci. Wiêksza powszechnoœæ polega³aby
na tym, ¿e w³aœciwie obywatel bez ¿adnych prze-
szkód i nawet niezw³ocznie móg³by mieæ dostêp
do swoich akt. W ten sposób zosta³yby spe³nione
zasada demokratycznego i praworz¹dnego pañ-
stwa oraz zasady praw cz³owieka, które mówi¹, ¿e
obywatel ma prawo wiedzieæ, co na jego temat, ja-
kie informacje zbiera³y w³adze.

W tej zasadzie dostêpnoœci najbardziej
kontrowersyjnym, dyskutowanym i oprotestowy-
wanym elementem by³o wprowadzane, na pod-
stawie wniosku Sejmu, umo¿liwienie dostêpu do
tych akt ¿o³nierzom i funkcjonariuszom instytucji
by³ego aparatu bezpieczeñstwa i osobom z nimi
wspó³pracuj¹cym.
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Dyskusyjna by³a sprawa, chocia¿ nie mia³a tak
istotnego znaczenia, czy obywatelowi maj¹ byæ
udostêpniane orygina³y, czy te¿ tylko kopie i czy
kopie maj¹ byæ udostêpniane wszystkim, którym
ustawa zapewnia to prawo, czy te¿ ma to byæ w ja-
kiœ sposób ró¿nicowane ze wzgl¹du na przynale¿-
noœæ do okreœlonej grupy: czy to oficerów, fun-
kcjonariuszy SB, czy te¿ obywateli.

Wysoka Izba Sejmowa zaproponowa³a te¿, aby
dyrektora g³ównej komisji badania zbrodni stali-
nowskich i hitlerowskich nie mianowa³, jak do tej
pory premier, tylko mianowa³ go na wniosek pre-
zesa instytutu prokurator… chyba prokurator ge-
neralny, przepraszam, jeœli nast¹pi³a tutaj po-
my³ka.

W wyniku prac komisji, przyznam, otwartych
prac komisji, dopuszczono debatê nad koncepcj¹
ustawy, a w dalszej kolejnoœci zaproponowano
kilkadziesi¹t poprawek, w trakcie których zapoz-
nano siê z opiniami nades³anymi na rêce pana
przewodnicz¹cego Piotrowicza przez ró¿ne œrodo-
wiska, œrodowiska kombatanckie, œrodowiska
naukowe, równie¿ przez niektórych hierarchów
Koœcio³a czy zwyk³ych obywateli, o czym zapewne
pañstwo senatorowie siê przekonali. Po zapozna-
niu siê z tymi opiniami w wyniku wielogodzinnej
procedury wprowadzono kilkanaœcie czy kilka-
dziesi¹t zmian oraz zg³oszono kilka wniosków
mniejszoœci. Upad³ podstawowy wniosek, o od-
rzucenie ustawy w ca³oœci, a zatem w pracy nad
ustaw¹ przyjêto zasadê, ¿e zg³asza siê poprawki.
Przede wszystkim w wyniku poprawek wyelimi-
nowano z ustawy skomplikowan¹ procedurê wy-
boru kandydatów na kandydatów na cz³onków
Rady Instytutu Pamiêci. W gruncie rzeczy utrzy-
mano star¹ zasadê, czyli tak¹, ¿e to najwy¿sze or-
gany pañstwa decyduj¹ o sk³adzie Rady Instytutu
Pamiêci. Rzeczywiœcie, zgodnie z ustaw¹ sejmo-
w¹, zmniejszono liczbê cz³onków Rady Instytutu
Pamiêci do dziewiêciu. Utrzymano zasadê, ¿e oso-
by te musz¹ mieæ nieskazitelny charakter. Na
wniosek cz³onków komisji podwy¿szono wymaga-
nia w stosunku do cz³onków Rady Instytutu Pa-
miêci. Wymaga siê od nich teraz nie tylko wyzna-
wania wysokich wartoœci moralnych, lecz tak¿e
wykazywania siê cechami wskazuj¹cymi na to, ¿e
s¹ patriotami, a jeœli nie mieli takiej mo¿liwoœci –
bo w starej i nowej wersji ustawy definicja tego
jest niezbyt precyzyjna – to przynajmniej wykazy-
wania siê postaw¹ obywatelsk¹. Poza tym oczywi-
œcie utrzymano zasadê, ¿e o wyborze cz³onków ra-
dy decyduje zwyk³a wiêkszoœæ g³osów w Sejmie
i w Senacie, a prezydent nominuje ich osobiœcie.

Co do uprawnieñ rady to nieco je zmieniono, je-
œli chodzi o kszta³towanie programu dzia³ania in-
stytutu. Jak wiadomo, w uchwale sejmowej dys-
kusyjna by³a sprawa konfliktu miêdzy kompeten-
cjami prezesa a kompetencjami nowo wybranej

rady. Równie¿ zdaniem ekspertów takie kompe-
tencje ograniczaj¹ mo¿liwoœci dzia³ania prezesa
instytutu, ubezw³asnowolniaj¹ go, ¿e tak po-
wiem, a przecie¿ prezes instytutu, zgodnie z do-
ktryn¹ tej ustawy, jest osob¹ niezale¿n¹ od insty-
tucji administracji rz¹dowej i innych w³adz. Na
przyk³ad przyjêcie rozwi¹zania, ¿e rada og³asza
konkurs podczas absencji prezesa, oznacza³oby
konflikt prawny, bo trudno wtedy mówiæ o odpo-
wiedzialnoœci prezesa za przebieg takiego kon-
kursu, a przecie¿ prezes ponosi³by odpowiedzial-
noœæ za dobre lub z³e wyniki konkursu. By³by to
równie¿ konflikt w zakresie prawa bud¿etowego.
Zatem poprawiaj¹cy ten artyku³ ustawy kierowali
siê tym, aby konfliktu nie by³o, aby prezes, jako
jednoosobowe kierownictwo instytutu, móg³
w pe³ni odpowiadaæ za powierzone mu zadania,
i aby jednak rada mog³a wp³ywaæ na politykê IPN.

Prost¹ zmian¹ jest to, ¿e, jak ju¿ powiedzia³em,
premier nie bêdzie w porozumieniu z prezesem in-
stytutu powo³ywa³ dyrektora g³ównej komisji, bê-
dzie towy³¹czonespodkompetencji panapremiera.

Co zmieni³a Wysoka Komisja, któr¹ reprezen-
tujê, jeœli chodzi o dostêp do dokumentów? Ko-
misja zachowa³a zasadê zró¿nicowanego dojœcia.
Mianowicie komisja uzna³a, ¿e ¿o³nierze, fun-
kcjonariusze oraz inni wspó³pracownicy, na
przyk³ad tajni – dotyczy to tak¿e kontaktów ope-
racy jnych – którzy w sposób ewidentny
wspó³pracowali z SB, nie bêd¹ mieli dostêpu do
dokumentacji. Komisja kierowa³a siê przes³an-
k¹, ¿e wgl¹d w te dokumenty móg³by u³atwiaæ
dalsze dzia³ania… Przecie¿ w³aœnie to by³o pod-
staw¹ powstania ustawy. Jeœli ktoœ zna historiê,
to wie, ¿e celem ustawy o IPN by³o przeciwdzia³a-
nie skutkom ewentualnego szanta¿u, wp³ywa-
nia. Zatem gdyby to odrzuciæ, oznacza³oby to, ¿e
byli pracownicy aparatu bezpieczeñstwa nadal
mogliby dzia³aæ w warunkach, jakie by³y w PRL.
Jednak¿e poprawka wprowadza prawo do
wgl¹du, jeœli chodzi o szar¹ strefê, czyli osoby,
w przypadku których nie ma dokumentów lub
niepe³ne s¹ dokumenty wskazuj¹ce, ¿e byli taj-
nymi wspó³pracownikami czy funkcjonariusza-
mi. Zatem jak gdyby konsumuje orzeczenie Try-
buna³u Konstytucyjnego, jak równie¿ czêœciowo
stwierdzenie Europejskiej Konwencji Praw Cz³o-
wieka. Mówi siê w niej, ¿e jednak obywatelowi,
wobec którego s¹ pewne w¹tpliwoœci – i nie tylko
temu obywatelowi – pañstwo powinno umo¿liwiæ
wgl¹d w dane, miêdzy innymi po to ¿eby móg³ siê
broniæ, ¿eby nie by³ ci¹gle na pozycji podejrzewa-
nego o wspó³pracê. Przecie¿ wiadomo, ¿e tê
wspó³pracê okreœla³, dekretowa³ i zapisywa³ jej
przebieg aparat, który nie przestrzega³ praw, na-
wet tych le¿¹cych u podstaw powstania PRL.
I z tej racji poprawka ta jest kompromisem miê-
dzy, ¿e tak powiem, szerokim otwarciem dostêpu
do akt, co zg³osi³a Wysoka Izba Sejmowa, a ocze-
kiwaniami œrodowisk, które to oprotestowa³y.
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W dalszym ci¹gu ustawa nie zmieni³a zaleceñ czy
te¿ intencji Sejmu, zgodnie z którymi akta siê od-
krywa, czyli dezanonimizuje. Zatem nie bêdzie ju¿
skreœleñ, nie bêdzie cenzury, z wyj¹tkiem dwóch
przypadków. Pierwszy przypadek wynika z posta-
nowieñ Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka.
Chodzi o zbierane przez organy bezpieczeñstwa in-
formacje o pochodzeniu, rasie, stanie maj¹tkowym,
œwiatopogl¹dzie czy te¿ obyczajowoœci, o zagadnie-
niach obyczajowych. Ustawa wprowadza tu cenzu-
rê. Drugi przypadek ma miejsce wtedy, kiedy oby-
watel orzeknie – o ile oczywiœcie nie by³ wspó³praco-
wnikiem – ¿e nie ¿yczy sobie, aby udostêpniano in-
formacje o nim, aby przetwarzano te informacje.
Ustawa daje prawo pierwszeñstwa obywatelowi, je-
dnak daje je na nie d³u¿ej ni¿ piêædziesi¹t lat.

S¹ to doœæ istotne zmiany, rzadko podkreœlane
przez przeciwników tej ustawy. Chodzi o to, ¿e ona
poszerza kr¹g praw obywatela, co nakazuj¹ miê-
dzynarodowe pakty i postanowienia konstytucji.
Oczywiœcie ustawa wprowadza te¿ wiele roz-
wi¹zañ u³atwiaj¹cych dostêp do akt, dziêki czemu
nie stawia ju¿ obywatela w sytuacji prosz¹cego
wobec instytucji. Choæ trzeba przyznaæ, ¿e IPN
z racji nawa³u ró¿nych prac musia³ siê do tej pory
broniæ przed zbyt du¿¹ otwartoœci¹.

Na koniec, po tym doœæ lapidarnym sprawo-
zdaniu, chcê uspokoiæ opiniê publiczn¹ – w sy-
tuacji, kiedy wzbudza siê niepokój wokó³ kwe-
stii funkcjonowania instytutu – ¿e instytut w ra-
mach i tej ustawy, i poprawek wniesionych
przez Sejm uzyskuje nie tylko, ¿e tak powiem,
glejt, jeœli chodzi o dalsze trwanie, ale tak¿e po-
twierdzenie od Wysokiej Izby Sejmowej potrzeby
jego dalszych dzia³añ, a wrêcz rozwoju. Dlatego
stwarza w niektórych postanowieniach per-
spektywê do 2012 r.

Nie jest te¿ prawd¹, jakoby przyjêto rozwi¹za-
nia, w których nadrzêdny interes wolnoœci i swo-
bód badañ naukowych zosta³ zdegradowany z ra-
cji interesów innych osób i instytucji. W ustawie
ta naczelna zasada pozostaje nadal wa¿na i pod-
stawowa, zawiera siê ona w stwierdzeniu, ¿e pre-
zes instytutu jest niezale¿ny od ¿adnych organi-
zacji. To samo dotyczy rady instytutu i mo¿liwoœci
jej funkcjonowania, bo praktycznie, mo¿na po-
wiedzieæ, mo¿liwoœæ jej odwo³ywania jest w znacz-
nym stopniu utrudniona poprzez kadencyjnoœæ,
poprzez prawa, okreœlenie w ustawie przypad-
ków, w jakich mo¿e nast¹piæ zmiana jej sk³adu
personalnego.

Nie jest te¿ prawd¹, jakoby tworzono równo-
wa¿niê miêdzy ofiarami przeœladowañ a osoba-
mi, które wytwarza³y dokumentacjê. Ta ustawa
wraz z poprawkami tworzy korzystne przes³an-
ki. Otó¿ ofiary, osoby pokrzywdzone bêd¹ mog³y
w ramach tego wielkiego otwarcia ustawy do-
wiadywaæ siê o sobie jeszcze wiêcej i w wiêkszym

zakresie wystêpowaæ na rzecz wyrównania
swoich szans.

I ju¿ ostatnie zdanie. Ta ustawa jest potrzebna
choæby z tego wzglêdu, ¿e istniej¹ œrodowiska po-
lityczne, nie wiem, czy w tej Izbie, które opowiada-
j¹ siê za betonowaniem pamiêci narodowej. Te
œrodowiska…

(Senator Jan Dobrzyñski: To Platforma Obywa-
telska, Panie Senatorze, niech pan to powie…)

(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: No nie, nie…)
Te œrodowiska…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, bêdzie pan mia³ mo¿liwoœæ

wyst¹pienia.
(Senator Jan Dobrzyñski: Mam nadziejê, Panie

Marsza³ku. Ja to powiem.)
Niech pan siê zapisze do g³osu.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, ja tylko chcia³bym zwróciæ

uwagê na to, ¿e w³o¿y³em osobiœcie du¿o wysi³ku
w to, a¿eby ta ustawa powsta³a i zosta³a wprowa-
dzona, i to okreœlenie pana senatora jest dla mnie
obraŸliwe. Proszê o przekazanie tego do komisji
regulaminowej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze.
(Senator Jan Dobrzyñski: Chêtnie to wyjaœniê.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Skoñczy³ pan?
(Senator Jan Rulewski: …zosta³o przerwane.)
Przepraszam.
Proszê.

Senator Jan Rulewski:
Przyjêcie rozwi¹zañ zaproponowanych przez

komisjê oznacza pokój wokó³ tych spraw. Dziêku-
jê, Wysoka Izbo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyñski: Czy mogê?)
W jakim trybie, Panie Senatorze?
(Senator Jan Dobrzyñski: Mam pytania, Panie

Marsza³ku.)
(G³os z sali: Jest jeszcze jeden sprawozdawca.)
(G³os z sali: Tak, jeszcze drugi sprawozdawca.)
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci Komisji

Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, sena-
tora Zbigniewa Romaszewskiego, o przedstawie-
nie wniosków mniejszoœci komisji.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja bardzo negatywnie oceni³a ca³¹ usta-

wê, o czym niew¹tpliwie w dyskusji bêdzie jeszcze
mowa, tak, ¿e wrêcz pad³ wniosek o odrzucenie
ustawy. Komisja ostatecznie uzna³a, ¿e có¿, od-
rzucenie ustawy przez Senat spowodowa³oby tyl-
ko jedno g³osowanie w Sejmie, który by owo od-
rzucenie ustawy po prostu z ³atwoœci¹ odrzuci³.
W zwi¹zku z tym komisja zdecydowa³a, ¿e na pod-
stawie tej ustawy bêdzie usi³owa³a budowaæ akt
prawny, który jak najmniej szkodzi instytutowi.
Tak ¿e wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ przed-
stawiony przez mniejszoœæ.

Jednoczeœnie mniejszoœæ popiera jedno roz-
wi¹zanie, które uwa¿amy za zasadnicze i które
nie zosta³o przyjête przez komisjê. Stosunek g³o-
sów by³ 3:3, czyli wniosek nie zosta³ przyjêty,
a by³ to wniosek o powrócenie do tego, ¿e osoba
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej jest powo-
³ywana przez Sejm kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹
g³osów, czyli 3/5, a przez Senat zatwierdzana
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów. To jest bardzo
istotne, bo to zapewnia stabilizacjê pracy insty-
tutu. Takie by³y zasadnicze poprawki mniejszo-
œci, które zosta³y z³o¿one. To chyba tyle na temat
ustawy, projektu ustawy, choæ w³aœciwie to nie
jest projekt, to jest ustawa.

Tak ¿e co do ustawy, któr¹ mam przed sob¹,
mój stosunek jest bardzo negatywny, ale na ten
temat bêdê siê wypowiada³ póŸniej. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

S¹ zg³oszenia.
Pan senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Do pana senatora Rulewskiego jako sprawo-

zdawcy komisji mam pytanie, jak s¹dzê, meryto-
ryczne. Ustawa nie precyzuje wielu kwestii doœæ
jednoznacznie. W zwi¹zku z tym chcia³bym spy-
taæ o dwie sprawy. Czy rady naukowe uczelni
i Polskiej Akademii Nauk wybior¹ elektorów
i cz³onków rady ze swojego grona, czy to bêd¹
kandydaci wybierani z innego grona? Pytam, po-
niewa¿ mówi siê tylko o tym, ¿e maj¹ to byæ osoby
posiadaj¹ce stopieñ naukowy. To jest pierwsze
pytanie.

Drugie. Procedura przewidziana w nowelizacji
równie¿ niezbyt precyzyjnie wypowiada siê co do
kwestii terminów wyboru elektorów i kandyda-
tów. Jeœli z jakiejœ przyczyny podmioty uprawnio-
ne nie przedstawi¹ Sejmowi, Senatowi, prezyden-
towi kandydatów – a mog¹ zaistnieæ takie sytua-
cje z ró¿nych powodów, nie bêdziemy ich tu prze-
cie¿ wymieniali – to jest jasno powiedziane, ¿e
Sejm, Senat i prezydent wybior¹ kandydatów.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Z jakiego grona bêd¹ wybierani kandydaci

w sytuacji, gdy organy do tego uprawnione ich nie
przedstawi¹? A, jak powiedzia³em, mo¿e siê tak
zdarzyæ.

(Senator Jan Rulewski: Jeœli chodzi o pierwsze
pytanie…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski zadaje pytanie.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pytanie do pana senatora Rulewskiego, do

sprawozdawcy. Panie Senatorze, pan w swoim
wyst¹pieniu, trzeba powiedzieæ, trudnym – bo wi-
daæ, ¿e mia³ pan z tym k³opoty, by³o to czasem
karko³omne w pana sytuacji i ja to rozumiem – by³
³askaw stwierdziæ, ¿e jest to projekt poselski.
Oczywiœcie, jest to poselski projekt ustawy od
strony formalnej i prawnej. Panie Senatorze, ja
chcia³bym siê dowiedzieæ, które kluby opowie-
dzia³y siê za t¹ ustaw¹ oraz które kluby i którzy
konkretnie pos³owie skierowali ten projekt.

Sprawa nastêpna. Panie Senatorze, prace nad
projektem ustawy o IPN rozpoczê³y siê po takich
zdarzeniach, jak ukazanie siê ksi¹¿ki „SB a Lech
Wa³êsa” czy te¿ pojawienie siê informacji na przy-
k³ad na temat Aleksandra Kwaœniewskiego. Czy
nie uwa¿a pan, ¿e to w³aœnie te informacje i te
publikacje spowodowa³y, ¿e Platforma Obywatel-
ska postanowi³a zmieniæ dobr¹, bardzo dobr¹
ustawê?

Mam jeszcze takie pytanie, Panie Senatorze.
Jakie moralne prawo maj¹ tajni wspó³pracownicy
SB, którzy przecie¿ byli na uczelniach, do tego,
aby wybieraæ elektorów, którzy z kolei bêd¹ mieæ
wp³yw na wybór szefa IPN? Na razie trzy pytania.
Mam ich wiêcej, ale chcia³bym je zadaæ nieco póŸ-
niej, Panie Marsza³ku. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Jeszcze bêdzie

okazja.
Pan senator Bender.
Proszê bardzo.
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Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze Sprawozdawco, Kolego Rulewski!
Ja naprawdê jestem zaskoczony tym, co pan mó-
wi z przekonaniem, ale mo¿e pan tylko oficjalnie
tak oœwiadcza, ¿e bêd¹ dopuszczeni ubecy z tak
zwanej szarej strefy, co do których nie ma pewno-
œci, czy œwiadomie, czy nieœwiadomie jak dziecia-
ki, byli zamieszani w s³u¿by specjalne. Czy to nie
jest u³atwienie? Czy nie dajecie tym typom spod
ciemnej gwiazdy wytrycha, ¿eby mogli do akt, któ-
re sami wytwarzali, docieraæ, sprawdzaæ to,
o czym zapomnieli, czy – nie daj Bo¿e – dokonywaæ
fa³szerstw, falsyfikacji, podmiany?

Druga sprawa. Mo¿e nie zwróci³em uwagi lub
pan zbyt zdawkowo powiedzia³ o sprawie bardzo
wa¿nej, o sprawie orygina³ów. Mam w¹tpliwoœci,
czy to orygina³y powinny byæ wydawane, z ró¿-
nych wzglêdów, nie tylko czysto technicznych, nie
tylko dlatego, ¿e po piêædziesiêciu razach papier
w³aœciwie siê rozpada, ale i z tego powodu, ¿e mo-
g¹ zostaæ podmienione przez dopuszczonych do
tego ubeków, choæby tych z szarej strefy, bo to s¹
specjaliœci, którzy z orygina³ów mog¹ zrobiæ falsy-
fikaty. Nie wiem, czy one powinny byæ wydawane,
czy nie powinniœmy przyj¹æ, ¿e to bêd¹ kopie,
a orygina³y bêd¹ udostêpniane w wyj¹tkowych
sytuacjach, w wypadku gdyby wyst¹pi³a rozbie¿-
noœæ podniesiona przez czytaj¹cego. Tak siê dzi-
siaj dzieje w wiêkszoœci ró¿nych archiwów, tak¿e
pañstwowych, w wiêkszoœci krajów.

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

Senator Jan Rulewski:
Odpowiadam panu senatorowi Dajczakowi.

Zgodnie ze sprawozdaniem z posiedzenia komi-
sji, które wkrótce siê uka¿e, wybór elektorów
wraz z ca³¹ t¹ procedur¹ jest z ustawy wyelimino-
wany. Nie uwa¿am zatem za stosowne, aby odpo-
wiadaæ na to pytanie. I z tej samej racji tak¿e dru-
gie pytanie o to, czy s¹ tam zawarte terminy, jest
nieaktualne.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Dobrzyñ-
skiego o klub, to ani nie by³o to, ani nie mog³o byæ
przedmiotem prac. Na projekcie s¹ podpisy osób,
te osoby siê pod nim podpisa³y i nie wykaza³y, nie
maj¹ zreszt¹ takiego obowi¹zku, swojej przyna-
le¿noœci klubowej.

(Senator Jan Dobrzyñski: Powinniœmy wie-
dzieæ, sk¹d projekt pochodzi.)

Nie, to s¹ pos³owie. To s¹ pos³owie.
Nastêpne pytanie dotyczy³o elektorów, a wiêc

jak ju¿ powiedzia³em, w œwietle prac komisji jest
ju¿ nieaktualne. Z kolei co do pytania o mój stosu-
nek do materia³ów dotycz¹cych by³ych prezyden-

tów, panów Wa³êsy i Kwaœniewskiego, jakie siê
ukaza³y, to powiem, ¿e nie by³ on przedmiotem
prac komisji i nie mo¿e byæ przedmiotem pytañ.
Mogê siê do tego ustosunkowaæ przy kawie – prze-
praszam za tê formê.

(Senator Ryszard Bender: To s¹ jakieœ tajne
sprawy?)

Obywatele maj¹ prawo do wyra¿ania b¹dŸ
niewyra¿ania swoich pogl¹dów w danej spra-
wie. To panu, Panie Profesorze, chyba powinno
byæ znane.

(Senator Ryszard Bender: Cenzura, cenzura.)
No w³aœnie pan senator Bender nie zrozumia³

moich wypowiedzi. Nie, w œwietle poprawek Sena-
tu funkcjonariusze, ¿o³nierze i wspó³pracownicy
tego aparatu nie bêd¹ mieli dostêpu ani do kopii,
ani do orygina³ów. Jeœli zaœ chodzi o zagadnienie
orygina³ów, to komisja wysz³a naprzeciw pana
oczekiwaniom i nie kierowa³a siê bynajmniej
wzglêdami merytorycznymi. Ochrona archiwów
w Polsce, wszelkich archiwów, jest objêta ustaw¹.
Dostêp do orygina³ów z racji ich wartoœci, w tym
wypadku równie¿ wartoœci dowodowej, która
przes¹dza przecie¿ o hañbie lub honorze osób, na
które zbierano materia³y, nie mo¿e mieæ takiego
charakteru jak sprzeda¿ opakowañ w supermar-
kecie. Ustawy dotycz¹ce archiwizacji wyraŸnie
wskazuj¹, ¿e te dokumenty musz¹ byæ szczegól-
nie chronione. Jak powiedzia³ pan prezes Kurtyka
– mia³bym proœbê, ¿eby pan prezes, jeœli to mo¿li-
we, uzupe³ni³ tê moj¹ informacjê – materia³y by-
³ych wspó³pracowników zosta³y sporz¹dzone na
papierze kiepskiej jakoœci i mog³yby siê uszko-
dziæ. Dlatego te¿, wychodz¹c naprzeciw uwarun-
kowaniom technicznym, zrezygnowaliœmy z udo-
stêpniania orygina³ów, chocia¿ ze wzglêdu na
szczególne potrzeby incydentalnie przyjêto tak¹
mo¿liwoœæ, ale to pod specjalnymi warunkami.
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku, Kolego Sprawozdawco,

w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Poza innymi
okreœlonymi w ustawie zadaniami Rada Instytutu
Pamiêci Narodowej w szczególnoœci zajmuje sta-
nowisko w nastêpuj¹cych sprawach… I dalej
pkt 6: ustalania programów badawczych, w tym
przygotowywania i rozstrzygania corocznych
konkursów na finansowanie przez Instytut Pa-
miêci Narodowej badañ naukowych nad najnow-
sz¹ histori¹ Polski, a tak¿e informowania oraz
edukacji spo³eczeñstwa. Ja to tak rozumiem, ¿e
chodzi o prowadzenie badañ finansowanych wy-
³¹cznie z bud¿etu Instytutu Pamiêci Narodowej,
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nie zaœ tak, ¿e Instytut Pamiêci Narodowej posia-
da wy³¹cznoœæ na prowadzenie badañ w zakresie
najnowszej historii Polski. Bêdziemy przecie¿ roz-
patrywali ustawê o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju, które te¿ bêdzie zajmowa³o siê finanso-
waniem badañ humanistycznych, w tym history-
cznych. Czy dobrze to rozumiem?

(Senator Jan Rulewski: Tak, dobrze pan zrozu-
mia³, ¿e instytut…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, moment, jeszcze oddam g³os…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)
Pan senator Ryszka. I potem ju¿ pan.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Pan oma-

wiaj¹c jeden z g³ównych powodów tej nowelizacji
u¿y³ okreœlenia: ¿eby nie zabetonowano archi-
wów. Czyli jedn¹ z tych g³ównych intencji jest jak
najszersze otwarcie archiwów. Chcia³bym siê do-
wiedzieæ, czym teraz jest blokowany dostêp do ar-
chiwów. Skoro bowiem chodzi o otwarcie, to zna-
czy, ¿e teraz je blokuj¹ albo prezes, bo zmniejsza
siê jego kompetencje, albo kolegium, bo tworzy
siê radê, co mo¿e oznaczaæ, ¿e to kolegium jest
nieporadne, czy nie sprawdza siê, powiedzmy,
w jakimœ sensie. Jeœli jednak nowelizacja ma
otworzyæ dostêp, to po co uderza siê w g³ówne cia-
³a tej instytucji? Po co os³abia siê ca³kowicie fun-
kcjê prezesa i tworzy radê, która ma kolegialnie,
wspólnie z nim zarz¹dzaæ t¹ instytucj¹? Skoro za-
rz¹dza siê kolegialnie, to przecie¿ rozmywa siê od-
powiedzialnoœæ za decyzje itd., itd. A wiêc to
otwarcie w pañskich s³owach to chyba jest tylko
demagogia, bo nie bêdzie szerszego otwarcia, ono
bêdzie takie, jakie jest, jakie jest mo¿liwe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam do pana pytanie, czy

cz³onkowie PRON lub WRON, myœlê, ¿e to znane
skróty, bêd¹ mieli dostêp do dokumentów IPN?
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Ryszard Bender: Dobre pytanie.)
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, najpierw wy-
³¹cznoœæ, o któr¹ pyta³ pan senator Rachoñ. Nigdy
instytut, dotyczy to równie¿ tego brzmienia, nie
zastrzega³ sobie monopolu na te zagadnienia.
W wyniku prac komisji zosta³o wprawdzie wyeli-
minowane zagadnienie przygotowywania i roz-
strzygania corocznych konkursów, ale to nie
oznacza, ¿e tego robiæ nie bêdzie mo¿na. To zosta-
³o usuniête z tego tekstu, poniewa¿ zawê¿a dzie-
dzinê dzia³añ instytutu, a nadto wchodzi w kom-
petencje jego prezesa. Konkursy bêd¹ zatem mo¿-
liwe. W innych artyku³ach ustawy jest przecie¿
wskazane, ¿e instytut udostêpnia badaczom swo-
j¹ literaturê, swoje dokumenty, zebrane z myœl¹,
¿e to oni ponios¹… Powiedzmy sobie szczerze, ¿e
instytut jest pewn¹ macierz¹, on ma, jak mówi
ustawa, przede wszystkim zbieraæ i archiwizo-
waæ, zaœ spo³eczeñstwo obywatelskie powinno,
myœlê, tê ideê poszerzaæ stosownie do swoich
mo¿liwoœci i potrzeb. W ka¿dym razie tu instytut
¿adnych ograniczeñ nie stwarza i nie stwarza³,
o ile pamiêtam, tak¿e w przesz³oœci.

Jeœli chodzi o pytanie pos³a Ryszki…
(Marsza³ekBogdanBorusewicz:SenatoraRyszki.)
O, przepraszam, o pytanie pana senatora Ry-

szki, podobnie jak ja by³ego pos³a, to powiem, ¿e
rzeczywiœcie nie ma istotnej zmiany w zakresie
dostêpu ka¿dego obywatela do akt, bo zarówno
w poprzedniej wersji, jak i w tej jest napisane, ¿e
ka¿dy obywatel ma prawo takiego dostêpu. Tu
poszerza siê ten dostêp tylko o tê grupê ludzi,
którzy mogliby siê czuæ w wyniku pomówieñ po-
krzywdzeni, a do tej pory mogli spotkaæ siê z od-
mow¹ i ta odmowa wymaga³a zastosowania
skomplikowanej procedury, ³¹cznie z nieja-
wnym posiedzeniem S¹du Administracyjnego
potrzebnym do tego, ¿eby ten dostêp uzyskaæ.
To po pierwsze.

Po drugie, dziêki doœwiadczeniom instytutu,
postêpom w pracach instytutu nad digitalizacj¹,
prawo dostêpu cz³owieka do jego akt, które zbie-
ra³a w³adza, staje siê realne. Jest to efekt polityki
pañstwa, które przeznacza znaczne œrodki na
prace instytutu. I tak to nale¿y rozumieæ, ¿e udo-
stêpnianie orygina³u by³oby, w moim przekona-
niu, utrudnieniem, spowolnia³oby tempo. Wyob-
raŸmy sobie tak¹ hipotetyczn¹ sytuacjê, ¿e przy-
najmniej po³owa obywateli chce ogl¹daæ orygina-
³y. Po pierwsze, by³oby to oczywiœcie marnotraw-
stwo, niewykorzystywanie œrodków technicz-
nych, które w instytucie wprowadzano przecie¿
pod takim naciskiem, a z drugiej strony utrudnia-
³oby to pracê. Dodajmy, ¿e z tej po³owy obywateli
czêœæ chcia³aby jeszcze równolegle korzystaæ
z akt. St¹d, Panie Marsza³ku, Senat wniós³ po-
prawkê, ¿e udostêpnianie bêdzie niezw³oczne,
o ile pozwol¹ na to warunki techniczne.

(Senator Czes³aw Ryszka: I po co powielaæ…)

52. posiedzenie Senatu w dniu 8 kwietnia 2010 r.
12 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej…

(senator J. Rachoñ)



Nie potwierdzam zarzutu zawartego w pañskim
pytaniu. Pozycja prezesa instytutu w sensie jego
niezale¿noœci zosta³a zachowana.

(Senator Czes³aw Ryszka: Jest on wybierany
wiêkszoœci¹ g³osów?)

Bardzo istotne jest pytanie senatora Jurcewi-
cza. Ja nie znalaz³em œladu w ustawie, takiego
fragmentu, w którym obywatele, cz³onkowie
WRON, o ile nie byli tajnymi wspó³pracownikami,
funkcjonariuszami – a wiemy, ¿e taki by³ MSW…

(Senator Ryszard Bender: Oni sami wspó³pra-
cowali.)

Tak, oni wspó³pracowali b¹dŸ zbierali dokumen-
ty, ale mieli ograniczony dostêp. Mo¿e to niegrzecz-
ne, niemi³e, ale na pytanie, czy taki cz³onek WRON
jakgenera³Hermaszewskimia³byprawodostêpu…

(SenatorStanis³awJurcewicz: I PRONchyba te¿.)
Tak, PRON te¿, te¿. Zapisy ustawy doœæ wyraŸ-

nie i precyzyjnie mówi¹, komu tych dokumentów
nie bêdzie siê udostêpnia³o.

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

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, na pocz¹tku

moja refleksja: jakie¿ to przykre, ¿e taka gwiazda
polskiej opozycji…

(Senator Jan Dobrzyñski: Jaka tam gwiazda?
Ju¿ nie przesadzaj.)

(Weso³oœæ na sali)
…sprzedaje nam takie informacje o tej ustawie.

Naprawdê, to chyba jest jeden ze smutniejszych
dni w pana ¿yciu.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, proszê o pytanie…)

Przepraszam.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Wycieczki tego

typu w stosunku do senatora sprawozdawcy s¹
nieakceptowalne przez marsza³ka Senatu.)

Przepraszam, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, wspomnia³ pan na pocz¹tku

swojego wyst¹pienia, ¿e na rêce przewodnicz¹cego
komisji, któr¹ pan reprezentuje, Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, wp³ynê³o
z wielu œrodowisk bardzo du¿o zapytañ i opinii do-
tycz¹cych projektu tej ustawy. Czy ma pan senator
wiedzê, jak te œrodowiska odnosi³y siê do projekto-
wanej ustawy?

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

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, powiedzia³ pan przed chwil¹,

¿e w ¿aden sposób silna pozycja prezesa nie zosta-
je tutaj zachwiana. Myœlê, ¿e pan sam nie wierzy
w to, co pan mówi, bo w to nawet dziecko by nie
uwierzy³o. Przecie¿ kwalifikowana wiêkszoœæ po-
trzebna do odwo³ania prezesa dawa³a pewn¹ nie-
zale¿noœæ i mo¿liwoœæ nieobawiania siê o wp³ywy
polityczne.

Przy okazji chcia³bym spytaæ, jak pan ocenia
zabieg, który zosta³ zastosowany w tej ustawie.
Pana prezesa mo¿emy odwo³aæ zwyk³¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów, czyli jeœli ktoœ na naradzie zg³osi taki
wniosek, to Sejm odwo³uje go zwyk³¹ wiêkszoœci¹
g³osów. Jednak ¿eby odwo³aæ cz³onka rady, po-
trzeba ju¿ nawet nie wiêkszoœci 3/5 g³osów, ale a¿
2/3 ustawowego sk³adu rady. Sk¹d taka silna po-
zycja cz³onków rady, po co i dlaczego? Pozycja
prezesa zostaje znacznie os³abiona, chocia¿ pan
mówi, ¿e nie, a pozycja cz³onków rady jest a¿ tak
mocna. Dlaczego i po co?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Idczak.

Senator Witold Idczak:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Raczej nie-
wyczerpuj¹co odniós³ siê pan do pytania pana se-
natora Dobrzyñskiego, dotycz¹cego elektorów,
zbywaj¹c je. Tak przynajmniej zrozumia³em
i choæ nie jestem uczestnikiem tej komisji, wed³ug
mnie rola sprawozdawcy jest taka, ¿eby jednak
wzi¹æ pod uwagê to, dlaczego komisja zdecydowa-
³a o tak wa¿nej rzeczy, jak¹ jest eliminacja tych
elektorów. OdpowiedŸ by³aby ciekawa, bo jednak
omawiamy projekt, który jest. Prosi³bym o szersze
odniesienie siê do tej kwestii.

Drugie moje pytanie jest takie: czy w œwietle za-
proponowanych rozwi¹zañ do Rady IPN mog¹
wejœæ osoby o doskona³ej znajomoœci kwestii, któ-
rymi zajmuje siê IPN, na przyk³ad pan, Panie Sena-
torze, na przyk³ad pan marsza³ek Senatu, na przy-
k³ad pan prezydent Lech Wa³êsa czy pan Andrzej
Gwiazda? Czy wymienione osoby spe³niaj¹ kryte-
ria, czy mog¹ wejœæ do rady, czy te¿ na przyk³ad
profesor historii prawa antycznego jest tutaj w du-
¿o bardziej uprzywilejowanej sytuacji? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Jan Rulewski:

Rzeczywiœcie pozycja prezesa jest kwesti¹ dys-
kutowan¹, a zw³aszcza jego wybór przez wiêk-
szoœæ sejmow¹, w miejsce kwalifikowanej wiêk-
szoœci trzech pi¹tych. Tylko, Panie Senatorze –
mówiê do senatora Idczaka, nigdzie nie jest po-
wiedziane, ¿e w³adzê w Polsce zawsze bêdzie
pe³ni³a koalicja posiadaj¹ca zaledwie wiêkszoœæ.
Co by by³o, gdyby jakaœ koalicja mia³a 3/5 czy co
najmniej 3/5? Czy to oznacza³oby, ¿e trzeba by³o-
by wtedy zmieniæ ustawê i podnieœæ ten próg na
przyk³ad do trzech czwartych?

(Senator Grzegorz Banaœ: Nie przesadzaj.)
To jest gra matematyczna. To nie jest gra o ja-

koœæ tych gwarancji, tylko o to, kto co osi¹gnie
w Sejmie b¹dŸ w Senacie.

Jest jeszcze kwestia tego – o któr¹, jeœli pan siê
zgodzi, pozwolê sobie rozszerzyæ wypowiedŸ – ¿e
pozycja prezesa wymaga nie tylko wiêkszoœci, ale
i spe³nienia kilku warunków. Oczywiœcie w Sej-
mie musi byæ wiêkszoœæ, ale musi byæ te¿ zgoda
Senatu, a przecie¿ w Senacie decyzja mo¿e byæ
inna, prawda? Tak wiêc pozycja prezesa, co do
którego decyzje wymagaj¹ zgody dwóch izb parla-
mentu…

(Senator Grzegorz Banaœ: Jest ró¿nie.)
Przepraszam, Panie Senatorze, ale znam tro-

chê historiê, i wrócê do niej, kiedy Senat w zdecy-
dowany sposób móg³by zablokowaæ propozycjê
i mielibyœmy impas.

(Senator Ryszard Bender: Traktat lizboñski.)
Znam sytuacjê, ¿e izba, w której nie by³em, zgo-

dnie podjê³a decyzjê o wyborze pana prezesa Kur-
tyki. Tak wiêc pozycja prezesa jest w³aœnie gwa-
rantowana przez dwie izby parlamentu, a ponad-
to s¹ i inne postanowienia ustawy…

(Senator Ryszard Bender: PO bêdzie wówczas
mia³o w g³owie…)

Jest pewne os³abienie, jednak w wypadku, kie-
dy siê zgadzamy, ¿e nast¹pi³o naruszenie prawa
przez prezesa, poœwiadczone prawomocnym wy-
rokiem, to rezygnacja nastêpuje z mocy prawa,
a nie na skutek – jak by³o do tej pory – uchwa³y czy
te¿ postanowienia kolegium. To jest pewne os³a-
bienie pozycji, ale o tym chyba nie bêdziemy dys-
kutowaæ, bo to jest ju¿ jak gdyby inna tematyka.

Jeœli chodzi o pytanie pos³a Idczaka…
(G³os z sali: Senatora…)
Przepraszam, senatora Idczaka.
…jeszcze raz powiem, ¿e w œwietle postanowie-

nia, uchwa³y czy sprawozdania Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji nie przewi-
duje siê procedury wybierania kandydatów na
kandydatów do rady przez instytucje naukowe,
w tym uniwersytety.

Wynika z tego, ¿e to, kogo wybior¹ do tej rady,
zale¿ne jest od woli pana prezydenta, a tak¿e Sej-
mu i Senatu. Oczywiœcie, osoba wskazana jako
kandydat do rady musi spe³niaæ pewne warunki i

wyró¿niaæ siê, miêdzy innymi wiedz¹. Osobiœcie
nie zamierzam kandydowaæ, jednak wskazane
przez pana osoby mog¹ byæ kandydatami najwy¿-
szych w³adz pañstwowych do rady.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ad vocem.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Kaleta: Panie Marsza³ku, nie

otrzyma³em odpowiedzi.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ja te¿ nie otrzy-

ma³em odpowiedzi na pytanie.)
Proszêwnastêpnej turze,pansenatorniemusi…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Czy mam powtó-

rzyæ pytanie?)
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku, rozumiem ten slalom pana

senatora, bo wiem, ¿e pan senator siê z tym mê-
czy, ale pyta³em, dlaczego tak mocna jest pozycja
cz³onka rady – sk¹d siê wziê³o to 2/3 g³osów? Dla-
czego pozycja cz³onka rady jest tak mocna, ¿e na-
wet nie wystarcz¹ 3/5, tylko potrzeba a¿ 2/3 g³o-
sów, ¿eby go odwo³aæ? Sk¹d taka propozycja?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Najkrótsza odpowiedŸ jest taka, ¿e tak posta-

nowi³ najpierw Sejm, a póŸniej tak postanowi³a
komisja.

(Senator Piotr Kaleta: Ale dlaczego?)
Dlatego, ¿e, jak s¹dzê, czym innym jest sprawo-

zdanie, a czym innym swoiste wotum zaufania.
I chocia¿ nie przewiduje siê tam wotum nieufno-
œci wobec rady, trzeba jednak wskazaæ przes³anki
– mo¿e z wyj¹tkiem jednego przypadku, mianowi-
cie przyjêcia lub nieprzyjêcia sprawozdania. Tak
wiêc nie wskazuje siê, co jest przes³ank¹ nieprzy-
jêcia sprawozdania, jakiej czêœci ono dotyczy,
zw³aszcza ¿e sprawozdanie obejmuje nie tylko za-
gadnienia merytoryczne dotycz¹ce tych czterech
podstawowych dzia³añ, ale te¿ kwestie zarz¹dza-
nia instytutem, polityk¹ bud¿etow¹, kadrow¹.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz pytanie zadaje pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco! Zgrabnie, tak

bym oceni³, przeszed³ pan przez pytania senato-
rów Idczaka i Dajczaka o meritum ustawy, nad
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któr¹ debatujemy. Zacz¹³ pan objaœniaæ, odpo-
wiadaæ na pytania przy pomocy poprawek, które
zosta³y z³o¿one podczas posiedzenia komisji.

(Senator W³adys³aw Dajczak: W³aœnie. I nie
wiadomo, czy bêdzie…)

A to nie jest gwarantem przyjêcia tych poprawek
przez nasz¹ Izbê, a tym bardziej Sejm. A wiêc w¹t-
pliwoœci, które nurtuj¹ senatorów, mnie tak¿e, na-
dal nie s¹ rozwiane. Dlatego powtarzam pytanie.
Wspomnia³ pan o kompetencjach prezesa – i tu
wracamy do podstawy, któr¹ jest ustawa przed³o-
¿ona nam dzisiaj – o tym, ¿e kompetencje prezesa
nie zostan¹ zmniejszone. A one zdecydowanie s¹
zmniejszone, bo skoro to rada decyduje o konkur-
sach i o sposobie rozstrzygania, to jest to jednozna-
czne odjêcie kompetencji prezesowi. W innym
przypadku, kiedy mowa o… Powtórzê pytanie
w imieniu senatora Dajczaka. Osoby wybieraj¹ce
kandydatów na kandydatów nie s¹ lustrowane, lu-
strowane s¹ na ostatnim etapie dopiero wybrane
osoby. Dlaczego osoby wybieraj¹ce nie s¹ lustro-
wane, nie spe³niaj¹ takich warunków i tych wymo-
gów w ustawie nie ma… Poprzez ustawê dopusz-
czamy w³aœnie do powstania takiej sytuacji.

I jeszcze jedno pytanie, które mnie nurtuje. Czy
w trakcie posiedzenia komisji by³a debata zwi¹za-
na z tym, ¿e w art. 5 nadaje siê termin 31 grudnia
2012 r., w którym to prezes ma opublikowaæ in-
wentarz archiwalny? Czy zapytano prezesa, inne
gremia, czy te¿ kolegium, czy prezes jest w stanie
wykonaæ to zadanie do tej daty? Bo z informacji,
które posiadam, wynika, ¿e opublikowanie tych
danych w podanym terminie jest niewykonalne
i g³osowanie nad takim artyku³em jest, delikatnie
mówi¹c, bez sensu. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytania zadaje pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mia³em podobne pytania, tylko mo¿e jeszcze ja-

koœ to uszczegó³owiê. Pracownicy naukowi nie s¹
poddawani lustracji. Jak w takim razie mog¹ de-
cydowaæ o pracy urzêdu, który zajmuje siê lustra-
cj¹? To pytanie jest jakby uszczegó³owieniem po-
przedniego.

I drugie pytanie, ono dotyczy w³aœnie pozycji
prezesa. Obecnie jest pewien kompromis si³ poli-
tycznych w Sejmie – 3/5. Trzeba siê dogadaæ
z opozycj¹, jeœli chodzi o wybór prezesa. W przy-
padku zwyk³ej wiêkszoœci partia rz¹dz¹ca mo¿e
w ka¿dej chwili odwo³ywaæ i powo³ywaæ prezesa.
Tak ¿e jak pan mo¿e mówiæ, ¿e pozycja prezesa nie
uleg³a os³abieniu? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Rulewski, otó¿ ja chcia³bym

poinformowaæ pana, ¿e mam tutaj wydruk, listê
osób, które podpisa³y… To s¹ pos³owie Platformy
Obywatelskiej. Ja tylko wymieniê kilka nazwisk,
bo to jest wa¿ne.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pan w tej chwili zadaje pytania…)

Ja zadam pytanie, Panie Marsza³ku. Proszê mi
nie przerywaæ, to jest bardzo wa¿na ustawa i pro-
szê mi pozwoliæ siê wypowiedzieæ.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ale proszê w ra-
mach regulaminu… Proszê zadawaæ pytania.)

Tak, tak.
Otó¿ to s¹ miêdzy innymi: Grzegorz Dolniak,

pan Rafa³ Grupiñski, pan Stefan Niesio³owski,
który powiedzia³, Panie Senatorze, ¿e zbrodnia
katyñska nie jest ludobójstwem, tylko zbrodni¹
wojenn¹ – to jest obecny wicemarsza³ek Sejmu –
pan Ireneusz Raœ i pan Grzegorz Schetyna.
A wiêc jest to projekt przygotowany przez Platfor-
mê Obywatelsk¹. Chcia³bym równie¿ przypom-
nieæ, i¿ ustawa forsowana jest przez klub Platfor-
my Obywatelskiej wspierany przez SLD i g³ó-
wnym celem, Panie Senatorze, jest uniemo¿li-
wienie powtórnego wyboru wielkiego cz³owieka,
wielkiego patrioty, pana profesora Janusza Kur-
tyki, na urz¹d prezesa IPN. I wszyscy na tej sali
wiemy, ¿e tylko i wy³¹cznie o to chodzi. Chodzi
o to, ¿eby, jak pan to powiedzia³, z czym ja siê zga-
dzam, zabetonowaæ, ukryæ pewn¹ wiedzê przed
narodem polskim.

Chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie, Panie Sena-
torze… Otó¿ rada otrzyma rozszerzone kompeten-
cje co do formu³owania rekomendacji doty-
cz¹cych podstawowych kierunków dzia³alnoœci
Instytutu Pamiêci Narodowej w zakresie badañ
naukowych, edukacji, udostêpniania dokumen-
tów, œcigania zbrodni oraz procedur lustracyj-
nych. W tym przypadku rada bêdzie wiêc tak jak-
by zewnêtrznie kontrolowaæ Instytut Pamiêci Na-
rodowej. Bêdzie te¿ mia³a za zadanie przygotowy-
waæ i rozstrzygaæ konkursy na finansowanie
przez instytut badañ naukowych nad najnowsz¹
histori¹ Polski. Ja nie chcê siê czepiaæ œrodowisk
naukowych, ale w ten sposób uczelnie dostan¹
w³adzê nad swoimi kolegami z IPN i pozbawi¹ ich
podmiotowoœci i autonomii – i to w³aœnie te¿ jest
taka forma betonowania – bo bêd¹ decydowaæ de
facto o ich karierze naukowej i tak zwanych pro-
jektach badawczych…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, mo¿e pan zada pytanie…)
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Czy pan…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Mo¿e tak pan

oderwie siê od tej kartki i zada pytanie?)
Panie Senatorze, czy tego typu zapisy, które tu-

taj panu przedstawi³em, odczyta³em z kartki, jak
pan marsza³ek skrupulatnie zauwa¿y³, s¹ zasa-
dne, jeœli chodzi o takie autonomiczne funkcjono-
wanie Instytutu Pamiêci Narodowej? Proszê siê
równie¿ odnieœæ do wspomnianej przeze mnie in-
formacji czy te¿ takiego wniosku, ¿e zmierza siê do
tego, aby pana profesora Kurtyki nie powo³aæ po-
nownie na urz¹d prezesa IPN.

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

Senator Jan Rulewski:
Mo¿e zacznê od tych, ¿e tak powiem, najbar-

dziej gor¹cych spraw. Przepraszam za zmianê ko-
lejnoœci.

Pierwsza sprawa, Panie Senatorze Dobrzyñski.
Zg³aszanie projektu przez jak¹kolwiek grupê czy
klub nie jest przestêpstwem…

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale¿ ja tak nie powie-
dzia³em, Panie Senatorze.)

…i nie jest zjawiskiem nagannym. Jest to wrêcz
oczekiwane przez wyborców, a tak¿e przez pewne
organy i kolegów z Sejmu. Zatem ktoœ, kto zg³asza
jak¹kolwiek inicjatywê, jest, jak uwa¿am, godzien
podziwu. Jeszcze raz zwracam uwagê na to, ¿e nie
analizowa³em, i nikt nie analizowa³, jak s¹dzê, na-
zwisk, które znajduj¹ siê pod projektem ustawy
zg³oszonej do laski marsza³ka Sejmu, chyba rów-
nie¿ z tego powodu, ¿e klub Platformy Obywatel-
skiej co do wielkoœci i liczby cz³onków jest nie do
objêcia, nawet dla tych jego cz³onków.

Uchylam siê od odpowiedzi na pytanie o przy-
sz³oœæ profesora Kurtyki, chocia¿by z tej racji, ¿e
te¿ jestem cichym sympatykiem tego pana profe-
sora…

(G³osy z sali: Ooo!)
Ale cichym. (Weso³oœæ na sali)
I teraz kolejne gor¹ce pytanie, te¿ pana senato-

ra Dobrzyñskiego, dotycz¹ce tego, ¿e jednak jest
to ograniczenie. Incydenty przywo³ane… Otó¿
twierdzê, ¿e przyznanie radzie pewnych kompe-
tencji chroni prezesa przed wszelkimi pomówie-
niami o to, ¿e prowadzi woluntarystyczn¹, su-
biektywn¹ politykê. Tu ta polityka bêdzie autory-
zowana przez pracê rady. Jeœli chodzi o obecne
postanowienia czy te¿ obecn¹ konstytucjê, kole-
gium mia³o ograniczone funkcje. Powiem szcze-
rze, jeœli mo¿na, chocia¿ powinienem to powie-
dzieæ w wyst¹pieniu, ¿e w konfliktowych sytua-
cjach – a takie siê zdarza³y, ja nawet by³em stron¹

co do pewnych wypowiedzi – ja nie bardzo widzia-
³em, aby rada w jakiœ sposób…

(G³os z sali: Kolegium)
…kolegium, przepraszam, aby kolegium bra³o

odpowiedzialnoœæ za to, co moim zdaniem, powin-
no spe³niaæ… W tej sytuacji rada bêdzie wezwana
do tego, ¿eby w przypadkach konfliktu, podejrzeñ
praca by³a legitymizowana nie tylko przez oœwiad-
czenia pana prezesa, ale równie¿ przez jej pracê.
I w tym sensie rada wzmacnia pozycjê prezesa.
Oczywiœcie jeœli miêdzy nimi nie bêdzie konfliktu,
a zdaniem komisji uda³o siê unikn¹æ sporu kom-
petencyjnego w zakresie badañ, o które pyta³ tu-
taj chyba pan senator Ryszka czy Gruszka.

(Rozmowy na sali)
Tak, pytali, czy… Jeszcze raz pytali o stosu-

nek… Przepraszam, proszê o przypomnienie, Pa-
nie Senatorze; zwracam siê do senatora Gruszki.

(G³os z sali: Gruszka, czy…) (Weso³oœæ na sali)
Gruszka.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gruszka proszony jest o przypom-

nienie tego pytania.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pytanie zmierza³o w tym kierunku, ¿e… Wspo-

mnia³ pan w swoim sprawozdaniu, ¿e kompeten-
cje prezesa nie zostan¹ umniejszone. Ja wskaza-
³em, ¿e moim zdaniem zdecydowanie tak, skoro
mówimy, ¿e to rada bêdzie podejmowa³a decyzje
o przygotowywaniu i rozstrzyganiu konkursów
itd. Ale istota pytania… Przeszed³ pan do porz¹d-
ku w sposób doœæ ³agodny nad pytaniami zadany-
mi tutaj przez senatora Dajczaka i Idczaka na te-
mat istoty ustawy, zas³aniaj¹c siê pracami komi-
sji, które nie rozstrzygnê³y postawionych wczeœ-
niej kwestii. Dziêkujê bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Senator Jan Rulewski:

Tak. Przepraszam bardzo, Panie Senatorze.
Rzeczywiœcie tak jest. Tylko ¿e pytanie, które mi
pan zada³, jest pytaniem do nas samych o to, w ja-
kim kszta³cie zostanie ta ustawa przedstawiona
Sejmowi i panu prezydentowi, czy z poprawkami,
czy bez poprawek – o tym decydowaæ bêdziemy
i pan, i ja. Nie ma przeszkód… Jeœli nie bêdzie po-
prawek, to Sejmowi nie zostanie. Nie ma ¿adnych
przeszkód, ¿eby pan senator Ryszka i pan, Panie
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Senatorze, te¿ zg³aszali propozycje. Mam nadzie-
jê, ¿e pan marsza³ek za chwilê zacznie debatê. A ja
nie znam wyniku tej debaty i uchylam siê od od-
powiedzi na pytanie o jej zakoñczenie.

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

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja mam py-

tanie do pana jako sprawozdawcy komisji, bo pan
wystêpuje tu przede wszystkim jako sprawozdaw-
ca komisji. Chcê zapytaæ, czy komisja rozpatry-
wa³a mo¿liwoœæ, aby ustawa obligowa³a do tego,
¿eby cz³onkowie kolegium elektorów zostali zlu-
strowani, zanim zostan¹ powo³ani na cz³onków.

(Senator Jan Rulewski: Zlustrowani?)
Tak, ¿eby cz³onkowie kolegium elektorów byli

lustrowani przed powo³aniem na te funkcje. Czy
zastanawiano siê nad tym, w jaki sposób prezes
IPN bêdzie móg³ skutecznie zarz¹dzaæ instytu-
tem, skoro jego pozycja w stosunku do rady jest
tak s³aba. Jest ³atwiej go odwo³aæ, poza tym ma on
niewielkie kompetencje. A wiêc jak mo¿na go po-
tem rozliczaæ? Przecie¿ odpowiedzialnoœæ za pra-
ce w wiêkszym stopniu bêdzie ponosi³a rada,
a w mniejszym stopniu prezes. No a radê jako cia-
³o kolegialne trudno w zasadzie rozliczyæ, ³atwiej
rozliczyæ konkretn¹ osobê. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Senatorze, w obecnej ustawie umocowa-

nie prezesa, jego pozycja jest bardzo silna.
Przyczyn¹ by³o miêdzy innymi to, ¿e jedenaœcie lat
temu istnia³o ryzyko, ¿e przy ujawnianiu doku-
mentów… Istnia³o domniemanie, ¿e przy uja-
wnianiu dokumentów bêdzie dochodzi³o do kolizji
z organami pañstwa czy te¿ z najwy¿szymi urzê-
dnikami pañstwa polskiego. W zwi¹zku z obecn¹
nowelizacj¹ proszê mi powiedzieæ, có¿ takiego siê
sta³o, ¿e akurat teraz ma byæ ta cezura. Dlaczego
odchodzimy od pozycji, która zosta³a wprowadzo-
na miêdzy innymi z powodów, o których powie-
dzia³em? Czy jakiœ etap prac – mówiê o pewnym
sformalizowaniu prac – zakoñczy³ siê w Instytucie
Pamiêci Narodowej, czy te¿ inne okolicznoœci do
tego siê przyczyni³y?

I drugie pytanie. Proszê mi powiedzieæ, jak pan
interpretuje definicjê odpolitycznienia w sensie

odejœcia od 3/5 g³osów w odniesieniu do powo³y-
wania prezesa IPN przez Sejm i przejœcie na 50%
g³osów plus jeden. W naszych, polskich warun-
kach, gdzie scena polityczna rozci¹ga siê od lewa
do prawa – a przypominam, ¿e nawet klub lewicy
w Sejmie optowa³ za tym, ¿eby pozostawiæ 3/5 –
jak siê wydaje, wydyskutowanie w warunkach
3/5 g³osów jest bardziej demokratyczne ni¿ wy-
dyskutowanie w warunkach 50% plus jeden.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Sprawozdawco, chcia³bym siê

odnieœæ do tych zapisów w ustawie, które okreœla-
j¹ stopieñ naukowy przysz³ego cz³onka rady. Jest
powiedziane, ¿e cz³onek rady musi posiadaæ sto-
pieñ naukowy. Czy w œwietle tej ustawy stopniem
naukowym bêdzie ju¿ stopieñ magistra? Bo w pe-
wnych regulacjach czy w pewnej doktrynie magi-
ster to pierwszy stopieñ naukowy. Chcia³bym, ¿e-
by pan to doprecyzowa³.

I jeszcze jedno pytanie, te¿ zwi¹zane z cz³onka-
mi rady. Na chwilkê chcia³bym wróciæ do tej dys-
proporcji pomiêdzy prezesem a cz³onkami rady.
Cz³onków rady mo¿na odwo³aæ wiêkszoœci¹
dwóch trzecich – jak siê dowiadujemy z projektu.
Czy gdy u¿y³ pan na pocz¹tku swojego wyst¹pie-
nia s³owa „zabetonowanie”, mia³ pan na myœli, ¿e
bêdzie to dotyczyæ w³aœnie tych cz³onków rady,
których zamierzacie w nied³ugim czasie powo³aæ?
Dziêkujê uprzejmie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Senator Jan Rulewski: Ju¿, tak?)
Tak, Panie Senatorze. Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Pan senator Dobkowski pyta³ o projekt, prze-
praszam, o ustawê, która zosta³a przyjêta w Sej-
mie i która przewidywa³a wystêpowanie kolegium
elektorów, a w zwi¹zku z tym pyta³ pan, czy ci
elektorzy bêd¹ lustrowani. Nie, procedura tamtej
ustawy tego nie przewidywa³a. Ale przypominam,
¿e Senat wyeliminowa³ procedurê wyborcz¹ kan-
dydatów na kandydatów do rady, zastêpuj¹c j¹
propozycjami zg³aszanymi przez Wysok¹ Izbê.
I w zwi¹zku z tym ten problem w sprawozdaniu
nie zosta³ poruszony, ja teraz tylko odpowiadam
na pytanie.
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Jeœli chodzi o poruszany tutaj ci¹gle – i mo¿e s³u-
sznie – problem mocy czy podzia³u kompetencji
miêdzy prezesem IPN a rad¹, to chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e ustawa precyzuje warunki, na jakich mo¿-
na odwo³aæ prezesa. Nie jest to zupe³nie dowolne.

(Senator Jan Dobrzyñski: Wczeœniej te¿ tak by-
³o, Panie Senatorze.)

Nie ma takich mo¿liwoœci, to nie jest dowolne.
Ustawa okreœla, w jakich warunkach taki wnio-
sek w ogóle mo¿e byæ postawiony i na jakich wa-
runkach musi byæ on przeg³osowany. Tak ¿e nie
bêdzie, jak myœlê, przepraszam za skrót myœlowy,
wotum nieufnoœci dla prezesa. Takiej opcji w tej
ustawie nie przewidziano.

(SenatorCzes³awRyszka:Takjakwobecpremiera.)
Odpolitycznienie… Pan senator Gogacz powia-

da, ¿e przy warunku 3/5 by³a zachowana mo¿li-
woœæ wiêkszej autonomii i zabezpieczenia pozycji
prezesa. Ja ju¿ siê wypowiedzia³em w tej sprawie.
Warunek 3/5 jest p³ynny, ¿e tak powiem. Dzisiaj
on jest trudny do spe³nienia przez koalicjê, choæ
zosta³, Panie Senatorze…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Nie o to chodzi.)
…jak pamiêtamy, spe³niony. I jest pytanie, czy

my czasem nie mamy tu do czynienia z os³abie-
niem funkcji instytutu, jeœli wybór prezesa
mia³by byæ efektem przetargów. Ja bym zapropo-
nowa³ formu³ê, na któr¹ mo¿e panowie z prawej
strony czy z lewej strony sali siê oburz¹. W prawy-
borach kandydaci g³osowali na siebie… Czy¿ nie
staæ nas na to, ¿ebyœmy my g³osowali wzajemnie
na przedstawicieli innych klubów? I wtedy ca³a ta
podejrzliwoœæ, nieufnoœæ, które s¹, zosta³yby zlik-
widowane.

Pan senator Banas…
(G³os z sali: Banaœ.)
Banaœ, przepraszam.
(Senator Grzegorz Banaœ: Kreseczkê nad „s”

poproszê, Panie Senatorze.) (Weso³oœæ na sali)
Kiedy u¿y³em s³owa „betonowanie”, chodzi³o

mi o œrodowiska lewicowe…
(Senator Grzegorz Banaœ: Tak.)
WyraŸnie mówi³em, ¿e œrodowiska lewicowe

opowiadaj¹ siê od lat za tym, ¿eby materia³y IPN,
a w œlad za tym IPN, zabetonowaæ. I proszê pozwo-
liæ, ¿e nie bêdê tego rozszerza³, bo nie widzê dal-
szych pytañ tego rodzaju.

Jeœli chodzi o stopieñ magistra, to wed³ug mo-
jej wiedzy – podkreœlam, wed³ug mojej wiedzy –
magister jest tytu³em naukowym, bo osi¹ga siê
ten tytu³ w wyniku napisania…

(Senator Ryszard Bender: Stopniem, stopniem
naukowym.)

…stopniem naukowym, który uzyskuje siê po
napisaniu pracy naukowej. Czym innym jest je-
dnak…

(Senator Stanis³aw Gogacz: Dlaczego akurat
teraz, w tej nowelizacji?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
W tej nowelizacji, Panie Senatorze Gogacz, ta-

kiego warunku siê nie stawia. W poprawce sta-
wia siê tylko warunek posiadania odpowiedniej
wiedzy – odpowiedniej do pe³nienia funkcji
cz³onka rady.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Panie Marsza³ku,

ja nie dosta³em odpowiedzi…)

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja mam pytanie koresponduj¹ce z pytaniem

senatora Banasia.
Z tym ¿e pan senator, odpowiadaj¹c na pyta-

nia, ci¹gle mówi o tym, ¿e jakieœ poprawki przez
komisjê zostan¹ zaproponowane. Ale oczywiœcie
w ¿aden sposób nie mo¿e pan gwarantowaæ, ¿e
one tutaj zostan¹ w Senacie przyjête.

(SenatorJanRulewski:Nie, to zale¿y i odpana…)
A wiêc ja bym prosi³ o odpowiadanie na pytania

w odniesieniu do tej ustawy.
Mam pytanie – skierowane szczególnie, jak

myœlê, do pana – czy to, co siê proponuje w kwestii
wyboru cz³onków rady i w kwestii wymogu stop-
nia naukowego, nie jest b³êdem. Ja myœlê, a przy-
najmniej tak mi siê wydaje, ¿e kilkunastoletnia
dzia³alnoœæ w opozycji niesie za sob¹ tak ogromn¹
wiedzê historyczn¹ w zakresie tego, czym zajmuje
siê instytut, ¿e b³êdem by³oby niekorzystanie z tej
wiedzy. Myœlê, ¿e pan siê z tym zgodzi, a przynaj-
mniej… Chcia³bym poznaæ pana opiniê w tej spra-
wie. Bo powiedzmy sobie szczerze: w sytuacji te-
go, co proponuje siê w tej chwili, na przyk³ad pan
premier Mazowiecki czy cichy bohater tej ustawy,
pan prezydent Wa³êsa, nie mogliby byæ cz³onkami
rady, po prostu ta ustawa by im tego zabrania³a.
A wiêc czy to jest s³uszne rozwi¹zanie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Ryszka. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jest pan publicyst¹ dziennika

„Rzeczpospolita”, opublikowa³ pan tam bardzo
dobry artyku³ na temat tej ustawy. Ale ja mam py-
tanie dotycz¹ce innej wypowiedzi zamieszczonej
w tym¿e dzienniku. Mianowicie Zofia Korboñska,
legendarna dzia³aczka Polskiego Pañstwa Pod-
ziemnego, wdowa po jednym z najwybitniejszych
ludowców w historii, Stefanie Korboñskim, po-
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wiedzia³a, ¿e ta nowelizacja ustawy jest sprzeczna
z polsk¹ racj¹ stanu. Czy móg³by siê pan odnieœæ
do tej wypowiedzi?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Poproszê teraz pana senatora Dobrzyñskiego.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy komisja podczas swoich

obrad omawia³a list otwarty w sprawie nowelizacji
ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej, skiero-
wany przez blisko dwustu naukowców polskich
z ró¿nych wy¿szych uczelni w Polsce? Czy zawarte
tam punkty, a jest ich chyba, o ile dobrze liczê,
szeœæ… W tym liœcie znajduj¹ siê wypowiedzi na
ró¿nego rodzaju tematy zwi¹zane z t¹ ustaw¹.

I pytanie drugie. Ja ci¹gle wracam, Panie Sena-
torze, do kwestii tych œrodowisk naukowych. Je-
¿eli Senat nie przyjmie poprawki w sprawie elek-
torów lub te¿ Senat j¹ przyjmie, ale Sejm odrzuci,
to, jak rozumiem, tajni wspó³pracownicy SB – bo
przecie¿ tacy dzia³ali te¿ na uczelniach – bêd¹
mieli prawo wybieraæ elektorów, którzy z kolei bê-
d¹ mieæ wp³yw na wybór szefa IPN. Tak by to wy-
gl¹da³o, Panie Senatorze, gdyby tak to wszystko
skondensowaæ. A wiêc mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e to
esbecy bêd¹ wybieraæ szefa IPN. Czy œrodowisko
Platformy Obywatelskiej zdaje sobie z tego spra-
wê? (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o odpowiedzi.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator Ryszka, przytaczaj¹c s³owa ¿ony

pana Korboñskiego, pyta o moje stanowisko. Pod-
czas prac komisji nie zajmowaliœmy siê stanowis-
kiem czy te¿ opini¹ pani Korboñskiej, w zwi¹zku
z tym nie mogê sprawozdawaæ tej sprawy.

Pan senator Dobrzyñski mówi o liœcie otwar-
tym ponad dwustu naukowców – a dopisuj¹ siê do
niego jeszcze inni, nie tylko naukowcy – i pyta, czy
go rozpatrywaliœmy. Tak, zanim rozpoczêliœmy
prace, pan przewodnicz¹cy odczyta³ ten list nau-
kowców i innych œrodowisk z pe³nym pietyzmem,
zosta³o to wys³uchane z uwag¹, a jeœli chodzi
o konsumpcjê zawartych tam uwag, to niech pan
sam oceni, jak dalece zosta³o to zrealizowane.

Nie mogê siê wypowiadaæ na temat hipotetycz-
nego stanowiska Sejmu w zakresie odrzucenia
poprawek.

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale z Sejmu przysz³a
taka ustawa…)

No, Sejm mo¿e… Ale bawienie siê w zgadywan-
kê, co mo¿e zrobiæ Sejm, uwa¿am, Panie Senato-
rze, za stratê czasu. Niew¹tpliwie ktoœ, kto bêdzie
sprawozdawc¹ stanowiska Senatu – a ktoœ taki
na pewno bêdzie – do³o¿y wszelkich starañ, ¿eby
to stanowisko Senatu zosta³o w ca³oœci skonsu-
mowane.

Pytanie pana senatora Dobrzyñskiego dotyczy-
³o TW i tego, czy mo¿e zdarzyæ siê sytuacja – oczy-
wiœcie w przypadku nieprzyjêcia stanowiska ko-
misji – ¿e to tajni wspó³pracownicy SB czy te¿ fun-
kcjonariusze, ¿o³nierze tych s³u¿b bêd¹ decydo-
waæ o wyborze cz³onków rady. Po pierwsze, cz³on-
kami rady z mocy ustawy, z mocy prawa, nie mog¹
byæ tajni wspó³pracownicy ani pracownicy tych
s³u¿b. Czy mog¹ to byæ sojusznicy? Bo, jak wiado-
mo, elektorzy nie bêd¹ lustrowani. Otó¿ ja twier-
dzê, ¿e wobec obecnych proporcji, które s¹ na nie-
korzyœæ odchodz¹cego œwiata bezpieki, szanse na
to, aby tacy ludzie uzyskali prymat w wyborach,
s¹ ma³e. Ale zgadzam siê z panem, ¿e jest to mo¿li-
we, Panie Senatorze.

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

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy nie zwróci³

pan uwagi na fakt, ¿e pytania kierowane s¹ do pa-
na g³ównie przez PiS i ¿e to, co pan mówi, ma³o ob-
chodzi czy nawet w ogóle nie obchodzi lewej stro-
ny i œrodka naszej Izby? Oni po prostu ju¿ wiedz¹,
¿e tak czy inaczej, mimo naszego gadania i pana
wyst¹pienia, to wszystko przejdzie, bo maj¹ wiêk-
szoœæ. Czy nie zwróci³ pan uwagi na fakt, ¿e z Plat-
formy Obywatelskiej jest tu chyba tylko tuzin
osób, i to co najwy¿ej tuzin, na pewno nie mendel.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku, dziêkujê.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja przys³u-

chujê siê pana wypowiedziom i mam takie zasa-
dnicze pytanie: czy na posiedzeniu komisji przed-
stawiciele projektodawców tej ustawy wyjaœniali,
co chc¹ osi¹gn¹æ dziêki niej? Bo ja rozumiem, ¿e
ustawê zmienia siê wtedy, kiedy ta obowi¹zuj¹ca
Ÿle funkcjonuje, kiedy wykazuje siê jej b³êdy lub
kiedy chce siê coœ w niej poprawiæ. I ja bym, je¿eli
mo¿na, zapyta³ pana, czy na posiedzeniu komisji
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omawialiœcie ten problem. Co ci pañstwo, którzy
uchwalili tê ustawê, wnieœli j¹, chc¹ zmieniæ, ¿eby
poprawiæ dzia³alnoœæ IPN? Do czego chc¹ j¹ dosto-
sowaæ? I dlaczego przyjmuj¹ takie rozwi¹zania?
Czy dokonaliœcie pañstwo takiej oceny? I czy
w œlad za tym id¹ poprawki, które zosta³y przez
pañstwa przedstawione?

Z tym siê wi¹¿e moje pytanie o konkretne spra-
wy. Jeœli przypatrzeæ siê zmienianej treœci art. 23,
w którym s¹ wymienione miêdzy innymi kompe-
tencje Rady Instytutu Pamiêci Narodowej, to oka-
zuje siê, ¿e one w zasadzie nie ró¿ni¹ siê od kom-
petencji istniej¹cego kolegium. Ja mam tutaj,
przed sob¹, tekst porównawczy… Jedynie
w pkcie 8 pojawi³a siê formu³a rekomendacji doty-
cz¹cych podstawowych kierunków dzia³alnoœci
Instytutu Pamiêci Narodowej w zakresie badañ
naukowych, edukacji, udostêpniania dokumen-
tów, œcigania zbrodni oraz procedur lustracyj-
nych. Jak siê weŸmie pod uwagê punkty poprze-
dzaj¹ce ten pkt 8, czyli zapisy pktów 1–7, to wi-
daæ, ¿e w zasadzie mówi siê tam w du¿ej mierze
o tym samym… Pañstwo wyci¹gnêli z tego jakiœ
wniosek, bo zmieniacie ten przepis na przepis: do-
tycz¹cych podstawowych kierunków… Nie wiem,
o co tu chodzi, bo tu nie ma s³owa „rekomendacji”,
tylko od razu „dotycz¹cych”… Aha, ma zajmowaæ
stanowisko w nastêpuj¹cych sprawach: „doty-
cz¹cych podstawowych kierunków dzia³alnoœci
Instytutu Pamiêci w zakresie badañ naukowych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem opracowywania
dzia³alnoœci organów bezpieczeñstwa pañstwa,
a tak¿e informowania oraz edukacji spo³eczeñ-
stwa, udostêpniania dokumentów i œcigania
zbrodni”.

Czym pañstwo siê kierowali, skoro uznaliœcie
pañstwo, ¿e to trzeba tak zmieniæ? Bo ju¿ sam
przepis o formu³owaniu rekomendacji jest dla
mnie zupe³nie niejasny. A gdy wezmê na przyk³ad
zapis pkt 3: „ustalania priorytetów w zakresie
udostêpniania dokumentów” i porównam go
z pktem 8, w którym chodzi o formu³owanie reko-
mendacji dotycz¹cych udostêpniania dokumen-
tów, to widzê, ¿e tu jest jakaœ wewnêtrzna sprze-
cznoœæ. I tak samo jest w kilku innych punktach.
Z jednej strony ma byæ oceniana dzia³alnoœæ Biu-
ra Lustracyjnego, a z drugiej strony maj¹ byæ for-
mu³owane rekomendacje dotycz¹ce procedur lu-
stracyjnych czy œcigania zbrodni. O co tu w³aœci-
wie chodzi? Czy to znaczy, ¿e rada ma uprzednio
ustalaæ, w jakich obszarach bêd¹ œcigane zbro-
dnie? To jest ju¿, moim zdaniem, jakieœ kurio-
zum, ¿e rada bêdzie ustalaæ, czym maj¹ siê zajmo-
waæ prokuratorzy oraz jakie przestêpstwa i z ja-
kiego okresu maj¹ byæ œcigane. Móg³by mi pan
wyjaœniæ, o co chodzi w tych rekomendacjach,
oczywiœcie pamiêtaj¹c o zasadniczych pytaniach,
czyli o tym, co ta ustawa ma poprawiæ, ulepszyæ,

jakie korzyœci jako spo³eczeñstwo mo¿emy z niej
czerpaæ i co Ÿle dzia³a w instytucie w tej chwili, gdy
obowi¹zuj¹ obecne uwarunkowania prawne, ¿e
trzeba wprowadziæ tê ustawê? Dziêkujê.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, gdy odpowia-

da³ pan na moje pytanie dotycz¹ce wypowiedzi
pani Zofii Korboñskiej…

(Senator Jan Rulewski: O racji stanu.)
…o tym, ¿e ta nowelizacja jest sprzeczna z pol-

sk¹ racj¹ stanu, zachowa³ siê pan jak Pi³at pod-
czas procesu Jezusa – có¿, to jest prawda – umy³
pan rêce.

Ale mam inne pytanie. Obecnie pion prokura-
torski IPN prowadzi tysi¹c dwieœcie œledztw. Do-
tycz¹ one g³ównie komunistycznej agentury i za-
bójstw, dokonywanych nie tylko przez niezna-
nych sprawców. Te œledztwa prowadz¹ wprost do
genera³ów Jaruzelskiego i Kiszczaka czy wrêcz
do mocodawców z Moskwy. Mam pytanie: czy
wprowadzenie obecnie proponowanych zmian,
dotycz¹cych os³abienia filarów IPN, a g³ównie
prezesa Kurtyki, oraz zamiany kolegium na radê,
czyli rozmycie odpowiedzialnoœci za decyzje
o tym, jakie œledztwo podejmowaæ i które jest
wa¿niejsze, nie doprowadzi do kompletnego
chaosu, jeœli chodzi o dzia³alnoœæ pionu proku-
ratorskiego? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Za chwilê oddam panu g³os.
Panie Senatorze, proszê nie robiæ wycieczek

osobistych podczas zadawania pytañ. Zwracam
panu na to uwagê.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator Bender przeprowadzi³ analizê ilo-

œciow¹ wypowiedzi. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e
wzrasta poziom zaufania miêdzy pos³em sprawo-
zdawc¹ a senatorami z lewej strony.

(Senator Ryszard Bender: Przeprowadzka bê-
dzie?)

Senator Paszkowski zada³ bardzo istotne pyta-
nie dotycz¹ce kompetencji rady, w kontekœcie te-
go, jakie ta zmiana i inne zmiany przynios¹ korzy-
œci dla pañstwa i obywateli. Jeœli chodzi o kompe-
tencje rady, to zosta³y zg³oszone poprawki. By³y
poprawki porz¹dkuj¹ce – bo rzeczywiœcie zauwa-
¿yliœmy powtarzanie siê pewnych treœci – ale wa¿-
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niejsze by³y te merytoryczne. W obecnoœci preze-
sa IPN podnios³y siê g³osy, ¿e taki sposób kszta³to-
wania tych kwestii… Znaczy to wchodzenie
w kompetencje prezesa IPN, a wtedy jego odpo-
wiedzialnoœæ za funkcjonowanie instytutu… Jeœli
zaœ chodzi o to, co pan szczególnie podkreœli³, czy-
li sprawê œcigania zbrodni, to, jak myœlê, ca³a ko-
misja podziela³a zdanie, ¿e dzia³anie prokuratury
jest w pe³ni niezale¿ne i nie mo¿e byæ konfliktu
w zakresie kompetencji czy te¿ w³adzy pomiêdzy
prokuratorem a jak¹kolwiek inn¹ instytucj¹ ze
struktury IPN. Stanêliœmy na stanowisku, ¿e pra-
ca prokuratora jest prac¹ niezale¿n¹, zw³aszcza
w œwietle ustawy, któr¹ niedawno Wysoka Izba
przyjê³a i w której wy³¹cza siê prokuraturê z pod-
leg³oœci ministra sprawiedliwoœci. Nie wiem, jakie
jest ostateczne brzmienie tej poprawki, ale ona
zmierza³a w³aœnie do tego, ¿eby rada nie mia³a
prawa ingerowaæ w sposób postêpowania zaró-
wno komisji badania zbrodni komunistycznych
i hitlerowskich, jak i prokuratorów lustracyjnych.
Rzeczywiœcie byliœmy zdania, ¿e rada powinna je-
dynie wskazywaæ kierunki, pozostawiaj¹c swobo-
dê w zakresie dzia³ania, metod realizacji i kontroli
rozwi¹zañ dotycz¹cych na przyk³ad konkursów.
W ogóle s³owo „konkurs”, o ile dobrze pamiêtam,
zosta³o wycofane. To znaczy, jak powtarzam, taka
mo¿liwoœæ nie zosta³a zarzucona, ale nie ma ju¿
obowi¹zku. To s³owo na pewno zosta³o usuniête
z art. 4 tej¿e ustawy.

Pan senator Ryszka pyta³ o to, czy ustawa w ja-
kiœ sposób naruszy dotychczasow¹ praktykê, jeœli
chodzi o prowadzenie tych tysi¹ca dwustu
œledztw, w których negatywnymi bohaterami miê-
dzy innymi s¹ Kiszczak i Jaruzelski.

(Senator Czes³aw Ryszka: Wiêkszoœæ tych
œledztw zosta³a ju¿ umorzona.)

Nie.
Powtarzam: co do zakresu pracy organów pro-

kuratury IPN, która przecie¿ jest czêœci¹ prokura-
tury pañstwowej, miêdzy innymi jeœli chodzi o no-
minacje, to, moim zdaniem, w ustawie, adaptuj¹c
te postanowienia, bo trzeba by³o, wzmacnia siê…
I zwracam na to uwagê, bo w podtekœcie niektó-
rych wypowiedzi jest przekonanie, ¿e w jakiœ spo-
sób obecny rz¹d usi³uje ³agodziæ kierunek repre-
syjny czy te¿ opresyjny wobec aparatu by³ego
PRL. Zwracam uwagê, ¿e ten rz¹d zaproponowa³,
a w³aœciwie popar³ rozwi¹zanie, w wyniku którego
cz³onków WRON pozbawia siê emerytur. Przekro-
czy³, jak siê okaza³o w œwietle orzeczenia Trybu-
na³u Konstytucyjnego, przyjêt¹ opresyjnoœæ. Za-
tem podejrzenia, jakoby polityka rz¹du zmierza³a
do z³agodzenia kursu wobec przestêpczego œwiata
z okresu PRL, s¹ chyba nie w pe³ni uzasadnione.
Myœlê, ¿e przeszkod¹ w sprawnym przeprowadze-
niu rozliczeñ jest czas, ale podstawow¹ przeszko-
d¹ jest milczenie zarówno ludzi z by³ego aparatu,

jak i ich obecnych adwokatów, politycznych ad-
wokatów. I dlatego te sprawy nie znajduj¹ roz-
wi¹zania i nadal trwa wojna polsko-jaruzelska. Ja
odpowiedzialnoœci¹ za ten stan obarczam oczywi-
œcie osoby, które w tej wojnie bezpoœrednio ucze-
stniczy³y w minionych latach, oraz obecnych ad-
wokatów.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Wyczerpa³ pan ju¿, Panie Senatorze, te sprawy,

udzieli³ pan odpowiedzi? Tak.
Uprzejmie proszê o zadanie pytania pana sena-

tora Jana Dobrzyñskiego, potem poproszê pana
senatora Dajczaka i Idczaka – w takiej kolejnoœci.

Proszê bardzo.
(Senator Jan Dobrzyñski: Dziêkujê, Pani Mar-

sza³ek. Pan senator ju¿ wczeœniej odpowiedzia³ na
moje pytanie. Ono dotyczy³o elektorów. Ja ju¿
otrzyma³em wystarczaj¹c¹ odpowiedŸ. Dziêkujê.)

Pan senator W³adys³aw Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
W³aœciwie, jeœli chodzi o pytanie, które chcia-

³em zadaæ, to uprzedzi³ mnie pan senator Pasz-
kowski. Ja jednak chcia³bym jeszcze raz zadaæ to
pytanie panu senatorowi, poniewa¿ pan senator,
odpowiadaj¹c na nie, znowu uciek³ siê do wybiegu
i powiedzia³, ¿e komisja zg³asza poprawki i ta
sprawa bêdzie za³atwiona. Nie wiemy, czy bêdzie
za³atwiona. Chodzi o to kuriozalne rozwi¹zanie
polegaj¹ce na tym, ¿e pojawia siê organ, który bê-
dzie wydawa³ prokuraturze rekomendacje co do
œcigania zbrodni. Ja w zwi¹zku z tym pytam: pan
powiedzia³, ¿e to zostanie poprawione, ale jak ta-
ka propozycja mog³a wyjœæ z polskiego Sejmu?

(Senator Jan Rulewski: Sk¹d?)
Z polskiego Sejmu. Chodzi o to, ¿e ktoœ bêdzie

wydawa³ prokuraturze rekomendacje co do œciga-
nia zbrodni.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To wszystko, tak?
Proszê, jeszcze pan senator Witold Idczak.

Senator Witold Idczak:
Panie Senatorze, czy jednak nie uwa¿a pan, ¿e

pragmatyzm polityków, którzy podpisali siê pod
projektem ustawy, wyraŸnie pokazuje, ¿e s¹ to
politycy bardzo dobrze potrafi¹cy sprawowaæ w³a-
dzê i zdaj¹cy sobie sprawê z tego, jak j¹ umacniaæ.
Bardzo mocne dowody na to znajdujemy ju¿ w tej
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kadencji, bo nast¹pi³o wzmocnienie i usamodziel-
nienie pozycji prokuratora oraz podtrzymanie
i umocnienie w³adzy w samorz¹dach, ustalono
tak¿e nieodwo³ywalnoœæ pewnych instytucji –
oczywiœcie poza takimi jak CBA, gdzie z wiado-
mych wzglêdów trzeba by³o to zrobiæ. I tutaj nagle
pojawia siê coœ zupe³nie przeciwstawnego, mia-
nowicie ca³kowite os³abienie, coœ zupe³nie odwro-
tnego do tej konsekwentnej polityki Platformy
Obywatelskiej, która umacnia poszczególne sek-
tory w³adzy. Czy jednak nie jest zupe³nie odwrot-
nie, ni¿ by³ pan uprzejmy przed chwil¹ powie-
dzieæ, czy nie jest to próba strukturalnego za³a-
mania, wprowadzenia immanentnego konfliktu
i rozchwiania systemowego w tej instytucji? Bo ja
to widzê bardzo wyraŸnie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê o ustosunkowanie siê do tych

pytañ, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pan senator Dajczak tropi nieustannie myœl

personaln¹ dotycz¹c¹ osób, które siê podpisa³y,
a zw³aszcza podpisa³y siê pod sformu³owaniami
dotycz¹cymi dzia³añ prokuratury.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Senatorze,
to nie ja, to pan senator Dobrzyñski.)

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To pan se-
nator Dobrzyñski.)

Przepraszam, tak, tak, przepraszam, Panie Se-
natorze Dajczak.

Pan senator pyta, jak mo¿liwe by³o, ¿e pos³o-
wie, w koñcu osoby obdarzone wiedz¹, mogli prze-
forsowaæ w ustawie zagadnienie ograniczania czy
te¿ nawet naruszania kompetencji organów œci-
gania, prokuratury. Problem polega na tym, ¿e nie
mogê siê na ten temat autorytatywnie wypowie-
dzieæ, jako ¿e na posiedzeniu komisji nie by³ obec-
ny pan pose³ sprawozdawca. I nie na wszystkie
pytania jestem w stanie odpowiedzieæ, zw³aszcza
¿e nie znalaz³em odpowiedzi równie¿ w uzasa-
dnieniu do ustawy.

Pan senator Idczak powiada, ¿e istnieje bieg
w odwrotnych kierunkach, ¿e z jednej strony ob-
serwuje siê wzmacnianie procesów demokratyza-
cji przez przekazywanie w³adzy w dó³, a z drugiej
strony – os³abianie tutaj tej w³adzy, kompetencji
przez monta¿ instytucji, które mog¹ sobie
przeszkadzaæ. Praca komisji zmierza³a w³aœnie do
tego, ¿eby ta antynomia w miarê mo¿liwoœci zosta-
³a z ustawy wyeliminowana. Osobiœcie liczê na to,
¿e propozycje komisji to nie ostatnie s³owo. Ale
w dalszym ci¹gu potwierdzam, ¿e pozostawanie na
pozycji szefa instytutu… I to jest te¿ moje wewnê-
trzne przekonanie. Kim by³by przewodnicz¹cy za-

rz¹du regionu, przewodnicz¹cy zwi¹zku, jeœli by
nie otacza³ siê silnymi instytucjami, zw³aszcza wy-
bieralnymi lub obieralnymi? By³by osob¹ zdan¹ na
konfrontacjê, pozytywn¹ lub negatywn¹, z odbior-
cami jego produktów. I jeœli tutaj przyjmujemy, ¿e
pozycja rady, na któr¹ siê nak³ada dodatkowe obo-
wi¹zki, mia³aby os³abiaæ prezesa IPN, to by³aby to
rzeczywiœcie droga donik¹d, by³aby to droga na-
przeciw tym, którzy chc¹ zabetonowaæ pamiêæ.

(Senator Zbigniew Romaszewski: W kolegium
dzia³ali…)

Ale ja myœlê, ¿e byæ mo¿e dlatego niektórzy se-
natorowie na posiedzeniu tej komisji kierowali siê
tym, ¿e to politycy – tak jest, politycy – którzy nie
mog¹ zostaæ zwolnieni z odpowiedzialnoœci za
kszta³towanie struktury osobowej instytutu, do-
prowadz¹ do tego, i¿ tych konfliktów nie bêdzie.
To zale¿y od nas. Jeden z ekspertów napisa³: nie
ma sposobu na to, ¿eby stworzyæ idealn¹ harmo-
niê w tak du¿ej instytucji, operuj¹cej w tak trud-
nym temacie, jak pamiêæ narodowa. Mo¿e to byæ
tylko nasza dobra wola. I taki jest patent na to, ¿e-
by zarówno rada, jak i prezes instytutu dzia³ali
zgodnie na rzecz w³aœnie tego, co jest zawarte tam
w tych czterech punktach ustawy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Jeszcze raz pan senator Witold Idczak, potem

pan senator Henryk WoŸniak.
Czy ktoœ jeszcze?
(G³os z sali: Nie, to Ryszka jest.)
Pan senator Ryszka, przepraszam. Nie widzê…

Tak? Bo to…
(G³os z sali: I Sadowski.)
Nie, nie, nie… Aha, dobrze: pan senator Ryszka

potem, a po nim pan senator Sadowski.
Proszê.

Senator Witold Idczak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, jedno krótkie

pytanie: czy pan uwa¿a, ¿e nawet z tymi popraw-
kami, je¿eli one przejd¹, które próbuj¹ zmodyfiko-
waæ to, co przysz³o do nas z Sejmu – to jest pyta-
nie, do którego bêdziemy siê odnosili byæ mo¿e je-
szcze za parê lat, posiadaj¹c wtedy pewn¹ ewa-
luacjê wydarzeñ – IPN bêdzie lepiej realizowa³ te
zadania? Czy mo¿na je realizowaæ lepiej ani¿eli to
by³o robione do tej pory? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie.

Senator Henryk WoŸniak:
Pani Marsza³ek, Panie Senatorze, jestem prze-

konany, ¿e te zmiany id¹ w dobrym kierunku.
One generalnie wzmocni¹ instytut. Nowe kom-
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petencje rady i jej usytuowanie w³aœnie zmierza-
j¹ do tego.

Chcia³bym jednak wróciæ do kwestii, któr¹
podniós³ pan senator Paszkowski, mianowicie
w art. 23 ust. 2 jest okreœlony katalog zadañ rady
instytutu i tam w pktach 6 i 8 czêœæ tych zadañ
jest powtórzona. I w zasadzie s¹ to zadania przepi-
sane z poprzedniego brzmienia tego przepisu, is-
totna ró¿nica polega zaœ na dodaniu pktu 8.
I chcia³bym zadaæ panu senatorowi pytanie
o sens tego w³aœnie sformu³owania w pkcie 8. Dla
mnie ono ma charakter generalny i wydaje siê, ¿e
doœæ ma³o szczêœliwie siê sta³o, ¿e ten punkt nosi
w³aœnie nr 8. On powinien otwieraæ katalog zadañ
rady, wówczas nadawa³by generalnie sens fun-
kcjom tej rady, dlatego ¿e ma charakter najbar-
dziej ogólny ze wszystkich tych oœmiu przepisów.
Wszystkie siedem wczeœniejszych maj¹ charakter
bardziej szczegó³owy czy szczególny w stosunku
do tego ogólnego, tak¿e ten szósty, o którym mó-
wi³ pan senator Paszkowski. I gdyby w³aœnie ósmy
by³ pierwszym, nie by³oby, jak s¹dzê, w¹tpliwoœci,
bo on obejmuje ca³okszta³t zadañ rady. Czy ta
kwestia zosta³a na posiedzeniu komisji zauwa¿o-
na, dostrze¿ona? I czy ewentualnie pan senator
zgodzi siê z t¹ opini¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I jeszcze pan senator Czes³aw Ryszka siê zg³a-

sza. Uprzejmie proszê. Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam takie pytanie. Czy w czasie obrad komisji

du¿o siê mówi³o o nieporadnoœciach organizacyj-
nych Instytutu Pamiêci Narodowej? Bo to powi-
nien byæ g³ówny powód nowelizacji. Czy do tych
„nieporadnoœci” nale¿¹ te setki wystaw, tysi¹ce
artyku³ów, ponad osiemset publikacji zwartych
pisanych przez pracowników IPN? Czy te „niepo-
radnoœci” kogoœ zbyt nie ra¿¹, Panie Senatorze?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.
(G³os z sali: A jeszcze…)
To potem, Panie Senatorze, w drugiej czêœci…

Senator Jan Rulewski:
Pan senator WoŸniak zauwa¿a kwestie, które

rzeczywiœcie podnieœli niektórzy cz³onkowie ko-
misji. Po pierwsze, pokrywanie siê sformu³owañ,
po drugie, przypominam ju¿ kolejny raz, narusza-

nie kompetencji i odpowiedzialnoœci prezesa za
funkcjonowanie instytutu, ograniczanie czy te¿
ingerencja w prace organów œcigania IPN. Ta po-
prawka, o ile wiem, zosta³a przyjêta. Nie przypo-
minam sobie, aby rzeczywiœcie przeniesiono te
sprawy z art. 23 ust. 2 pkt 8, który w gruncie rze-
czy w swojej treœci powtarza zasadniczo zadania
instytutu, ale jedynie po to, aby po³o¿yæ akcent na
to, ¿e rada mog³aby rekomendowaæ pewne kie-
runki, jak rozumiem, i byæ mo¿e ustalaæ pewne
proporcje… Jest poprawka, tak? Jest poprawka
na ten temat, tak ¿e pañska uwaga zbiega siê z t¹
poprawk¹, jeœli chodzi o te zagadnienia. Jeszcze
do tego to nie po polsku, „formu³owania rekomen-
dacji” to jest nie po polsku.

Pan senator Ryszka ironicznie wypytuje, czy
omawiana by³a nieporadnoœæ organizacji. By³o
przy okazji tej ustawy badane bilansowanie siê
mocy IPN i zadañ, jakie stawia ustawa, bo prze-
cie¿ poszerza ona ten kr¹g, bo jednak wprowadza
pojêcie natychmiastowœci w zakresie dostêpu do
akt. W ¿adnej mierze nie…

(Senator Czes³aw Ryszka: To tylko demagogia.)
W ¿adnej mierze nie podwa¿ano dobrej oceny

IPN, z wyj¹tkiem braku dostatecznych œrodków.
Ale to jest zagadnienie uniwersalne: nikt nie ma
nigdy dostatecznych œrodków na realizacjê
swoich zadañ, zw³aszcza gdy s¹ to osoby lub in-
stytucje ambitne, Panie Senatorze.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zg³asza³ siê pan senator S³awomir Sadowski,

potem bêdzie pan senator Paszkowski.
Ja tylko pragnê przypomnieæ, ¿e o 12.00 mamy

pó³godzinn¹ przerwê w obradach, tak ¿e proszê
mieæ to na uwadze.

Bardzo proszê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Pani Marsza³ek, s¹ je-

szcze przerwy higieniczne…)
No w³aœnie, to bêdzie równoczeœnie przerwa hi-

gieniczna dla pana senatora.
(Senator Jan Rulewski: …i socjalne.)
Tak.
Proszê bardzo, pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, jest pan znan¹ postaci¹ pol-

skiej opozycji, dla nikogo nie ulega to w¹tpliwoœci.
(Senator Czes³aw Ryszka: Bardzo znan¹.)
Chcia³bym pana zapytaæ, czy pan w sposób

bezkrytyczny przyjmuje nowelizacjê tej ustawy,
czy te¿ pan by coœ do tej ustawy doda³, ewentual-
nie coœ z niej usun¹³. Chcia³bym po prostu poznaæ
pana stosunek do tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

(G³oszsali: Tegonieby³onaposiedzeniukomisji.)
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Bohdan…
Bardzo przepraszam, to by³o pytanie bardzo in-

dywidualne…
(Senator Jan Rulewski: Intymne…)
W³aœnie…
(Senator Jan Rulewski: Jestem zapisany do

dyskusji, to od razu ucinam…)
Bo w zasadzie pan senator jest sprawozdawc¹

komisji.
(Senator S³awomir Sadowski: Ja to rozumiem.

Je¿eli pan mo¿e, to niech pan odpowie. Dziêkujê
bardzo.)

Proszê…
(Senator Ryszard Bender: Jak jest oficjalnie,

a jak faktycznie.)
Proszê uprzejmie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja zadam jeszcze dwa krótkie pytania. Nie wiem,

czyna topierwszenieby³a ju¿udzielonaodpowiedŸ.
Chodzi mi o art. 5 nowelizowanej ustawy…

(Senator Jan Rulewski: Pkt 5 czy art. 5?)
Art. 5, w którym siê mówi o tym, ¿e trzeba

opublikowaæ ten inwentarz archiwalny…
(Senator Jan Rulewski: Aha, tak.)
…do 31 grudnia 2012 r. Czy pañstwo tym siê

zajmowali tak dog³êbniej? Czy wed³ug uzyska-
nych informacji instytut ma tak zwane moce prze-
robowe, ¿eby czegoœ takiego dokonaæ?

I jeszcze pytanie wi¹¿¹ce siê ze zmian¹
w art. 39. Tam jest zmiana dotycz¹ca tego tak
zwanego zbioru zastrze¿onego czy wyodrêbnione-
go. Tam zmienia siê te terminy weryfikacji i za-
miast piêciu lat bêd¹ trzy lata. Czy pañstwo roz-
mawiali na temat tego, czy jest jakaœ nadzieja, ¿e
powiedzmy, ten zbiór archiwalny bêdzie jednak
weryfikowany w celu jego istotnego zmniejszenia?
Bo jak rozumiem, chodzi tutaj o taki zbiór archi-
walny, który jest jeszcze zastrze¿ony przez nasze
s³u¿by, bo byæ mo¿e ta agentura, na przyk³ad
agentura SB, zosta³a w czêœci przejêta w celu
umacniania naszego demokratycznego pañstwa.

(Senator Ryszard Bender: Lepiej co dwa lata.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Ryszka chce te¿ zapytaæ? Teraz

pan senator pragnie zadaæ pytanie?
(Senator Czes³aw Ryszka: Tak, tak.)
To proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
To pytanie jest takie trochê retoryczne, jeœli nie

ironiczne. Mianowicie po g³osowaniu w Sejmie
nad t¹ ustaw¹ w prasie, powiedzmy, prawicowej

ukaza³y siê takie opinie, ¿e by³ to dzieñ hañby
Platformy Obywatelskiej, poniewa¿ partia o rodo-
wodzie solidarnoœciowym g³osowa³a wspólnie
z ugrupowaniem o rodowodzie postkomunistycz-
nym przeciwko prawdzie historycznej, za zak³a-
mywaniem prawdy historycznej. Czy w czasie po-
siedzenia komisji mówiliœcie tak¿e o takich polity-
cznych aspektach tej ustawy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê.
Czy pañstwo… Jeszcze zg³osi³ siê pan senator

Ryszard Bender i jeœli bêdzie to ostatnie pytanie,
to tym pytaniem, bo tak jak powiedzia³am,
o 12.00 jest otwarcie wystawy, zamknêlibyœmy
ten etap… S¹ jeszcze dwa pytania, tak? Czyli jesz-
cze pan senator Bender i pani senator Fetliñska.
Czy bêdzie jeszcze trzecia osoba? Bo chcia³abym
wiedzieæ, ile osób jeszcze siê zg³asza.

(Senator Jan Rulewski: Czwarta.)
Tak.
To proszê odpowiedzieæ na te trzy pytania, po-

tem jeszcze bêd¹ kolejne dwa i jeœli pañstwo po-
zwol¹, nie bêd¹ mieli ju¿ wiêcej pytañ, to na tym
zakoñczymy ten etap procedury.

(Senator Jan Dobrzyñski: Nie ma.)
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Teraz pan.)
Tak, pan senator Jan Rulewski.
(Senator Grzegorz Banaœ: Zaniemówi³.)

Senator Jan Rulewski

Nie, zastanowi³em siê nad trudnoœci¹ tych py-
tañ, zw³aszcza ¿e niektóre maj¹ charakter osobi-
sty, ale na nie odpowiem w trakcie dyskusji, jeœli
to kogoœ zaciekawi.

Pan senator Paszkowski bardzo s³usznie zwró-
ci³ mi uwagê, ¿e zapomnia³em o bardzo istotnym
pytaniu, odnosz¹cym siê do chyba art. 5, doty-
cz¹cym obowi¹zku na³o¿onego przez Sejm, aby do
grudnia 2012 r. prezes IPN sporz¹dzi³ inwentarz.
Zamieniliœmy tê formu³ê tak, ¿eby to by³o rozpo-
czêcie sporz¹dzania inwentarza. I to jest te¿ odpo-
wiedŸ na pytanie dotycz¹ce umasowienia dostê-
pu, bo posiadanie inwentarza umo¿liwia korzy-
stanie z tego zasobu. Tak ¿e tê formu³ê, grzecznie
mówi¹c, z³agodziliœmy, z takiej bezwzglêdnej,
sztyletowej, mówi¹cej, ¿e ma to byæ zrobione do
31 grudnia, a jak nie, to bêdzie Ÿle, przeszliœmy na
formu³ê apeluj¹c¹ czy te¿ zachêcaj¹c¹, wzywa-
j¹c¹ pana prezesa do sporz¹dzenia tego inwenta-
rza. I to jest to.

Jeœli chodzi o pytanie senatora Ryszki, to okra-
si³ on je polityk¹, a my rozmawiamy o instytucie,
który ma byæ apolityczny, wobec czego nie mogê
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podj¹æ tej dyskusji, pani marsza³ek mi nie zap³aci
za to.

Pan senator Bender…
(Senator Ryszard Bender: Teraz dopiero bêdê

mówi³.)
A, tak dopiero bêdzie mówi³.
Pan senator Sadowski pyta o…
(G³os z sali: Prywatne stanowisko.)
(G³os w sali: To bêdzie w wyst¹pieniu.)
Ja odpowiedzia³em, Panie Senatorze, ¿e jeœli

wytrzyma pan, to…
(Senator Bohdan Paszkowski: A zbiór zastrze-

¿ony?)
…us³yszy to pan w wyst¹pieniu w dyskusji.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pan sena-

tor powiedzia³, ¿e wyst¹pi w dyskusji.)
(Senator S³awomir Sadowski: Aha, dziêkujê

bardzo.)
(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Senatorze,

azbiórzastrze¿ony?Japyta³emozbiórzastrze¿ony.)
A jeœli chodzi o zbiory zastrze¿one, to pozosta-

wiliœmy to bez zmian jako bardzo dobr¹ inicjaty-
wê Sejmu. Te zbiory zastrze¿one by³y pozyski-
wane z trudnoœci¹, jak pamiêtam ze sprawo-
zdañ prezesa IPN, i to nie po stronie IPN by³y
przeszkody w ich pozyskiwaniu, a raczej po
stronie tych jednostek, które s¹ zobowi¹zane,
miêdzy innymi ustaw¹, do ich przekazywania.
Ale fakt, ¿e jednak tutaj ustawodawca narzuci³
krótszy termin, co sprawia oczywiœcie problemy
organizacyjne dla IPN i tamtych jednostek,
wskazuje na wolê, ¿eby jak najszybciej roz-
strzygn¹æ te problemy, a nie chowaæ ich pod dy-
wan lub zabetonowaæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

I teraz jeszcze dwa pytania, które zakoñcz¹ ten
etap, bo o 12.00 bêdzie przerwa.

Bardzo proszê, pan senator Ryszard Bender.
Potem pani senator Fetliñska.

Senator Ryszard Bender:

Pani Marsza³ek, ja pragnê wyprowadziæ z b³êdu
pana senatora Rulewskiego. Nie dopiero w nowej
ustawie, z³ej ustawie, która rzeczywiœcie powinna
byæ odrzucona, inicjatywê co do inwentarzy prze-
kazuje siê nowemu przewodnicz¹cemu czy stare-
mu, dotychczasowemu…

(Senator Jan Rulewski: Prezesowi.)
Tak, prezesowi. To ju¿ by³o. W Senacie d³ugo

z panem wicemarsza³kiem Romaszewskim t³u-
maczyliœmy, bo wielu spoœród nas nie zdawa³o so-
bie z tego sprawy, ¿e to jest absurd, bo to, ¿e tutaj

nie by³o inwentarzy, to tak, jakby w bibliotece nie
by³o katalogu. Pan profesor Kurtyka podj¹³ pro-
blem tych inwentarzy, one s¹ robione, tylko ¿e
ró¿ne s¹ mo¿liwoœci. I wyznaczenie terminu… To
nie jest jakiœ wyœcig pracy, to musi byæ robione
skrupulatnie. To ju¿ jest podjête i tylko trzeba po-
dziêkowaæ, i prosiæ, ¿eby tempo by³o szybsze, jeœli
to jest mo¿liwe.

Druga sprawa – zbiory zastrze¿one. Zgadzam
siê z senatorem Rulewskim. To jest straszne, ¿e te
zbiory istniej¹. Najwiêksi dranie s¹ tam umiesz-
czeni i s¹ asekurowani. I dlatego trzeba apelowaæ
do tych, którzy rz¹dz¹ naw¹ pañstwow¹, do krê-
gów rz¹dowych, do wiêkszoœci parlamentarnej,
¿eby jak najszybciej z tym skoñczyæ. Wszystko in-
ne, co jest udostêpniane, to s¹ drobiazgi, a tamt¹
najwiêksz¹ ³obuzeriê, która czyni³a szkodê naro-
dowi polskiemu, trzeba, no, jak najszybciej…
W zwi¹zku z tym – bo to maj¹ byæ trzy lata – ja bym
proponowa³ nawet rokrocznie dokonywaæ wyjmo-
wania nazwisk tych ³ajdaków ze zbiorów zastrze-
¿onych.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo. To nie by³o pytanie, ale zo-
stawmy to ju¿.

Pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Jan Pawe³ II czêsto mówi³, ¿e prawda was wy-

zwoli, cytowa³ Pismo Œwiête. Ja chcia³abym zapy-
taæ, czy na posiedzeniu komisji by³a taka reflek-
sja, ¿e…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Proszê
mówiæ bli¿ej mikrofonu, dobrze?)

…ostatecznie zdobycie wolnoœci przez Pol-
skê by³o wielkim osi¹gniêciem opozycji i trzeba
przyznaæ – nie obawiam siê tego powiedzieæ – ¿e
tak¿e Jana Paw³a II. Opozycjoniœci byli wielki-
mi ludŸmi na czasy komunizmu, ale byli ludŸmi
z niedoskona³oœciami, bo nikt nie jest dosko-
na³y. I chcia³abym zapytaæ, czy ta ustawa przez
swoje zapisy nie spowoduje utrudnienia do-
chodzenia do prawdy. Pytam pana jako opozy-
cjonistê, który jest wielkim autorytetem. Czy to
d¹¿enie do stawiania pomników kilku zas³u¿o-
nym ludziom albo te¿ asekurowania ludzi ze
starego systemu, którzy dobrze siê odnaleŸli
w tej nowej sytuacji, jest tego warte? Czy by³a
taka refleksja?

I kolejne pytanie, które mo¿e ju¿ pad³o, ale za-
dam je na zakoñczenie tych pytañ. Czy ta ustawa
rzeczywiœcie s³u¿y polskiej racji stanu? Dziêkujê
bardzo.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszêuprzejmieustosunkowaæsiêdo tejkwestii.

Senator Jan Rulewski:
Bardzo ³atwo siê ustosunkowaæ do wypowiedzi

pana senatora Bendera: voilà, no w³aœnie.
Jeœli chodzi o pani¹ senator Fetliñsk¹, to s¹ to

trudne pytania. Ale jeœliby przyj¹æ, ¿e obecna
ustawa, która siê ci¹gle zreszt¹, proszê zauwa¿yæ,
poszerza³a… Byæ mo¿e w³aœnie w zwi¹zku z tym
tkwimy tu w jakimœ takim chaosie myœlowym
i byæ mo¿e z tego tytu³u nies³uszne czy s³uszne
oskar¿enia czy zastrze¿enia, czy krytyka by³y kie-
rowane pod adresem IPN. Ale przecie¿ IPN tak
gra³, jak mu ustawodawcy narzucali: raz by³y to
dobre podpowiedzi, a bywa³o, ¿e z³e. I byæ mo¿e
niepotrzebnie siê tu zapêtlamy w atmosferze nie-
ufnoœci. Bo zadania IPN narasta³y i z prostej usta-
wy, która mia³a, jak pamiêtam, zabezpieczaæ inte-
res pañstwa – i to jest odpowiedŸ na pani pytanie,
Pani Senator – zabezpieczaæ najwy¿sze w³adze
przed szanta¿em, sta³a siê ustaw¹, nie waham siê
tego powiedzieæ, która kszta³tuje instytucjê wyko-
nuj¹c¹ zadania, których w Polsce nikt by nie wy-
kona³. I myœlê, ¿e wœród innych instytucji, innych
pañstw ta ustawa w wyniku dzia³añ obu prezesów
instytutu wyró¿nia Polskê w tym zakresie. I dlate-
go na pani prowokacyjne pytanie, czy ona s³u¿y
polskiej racji stanu, odpowiadam zdecydowanie:
tak, ona buduje polsk¹ racjê stanu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykamy tê czêœæ naszej procedury parla-

mentarnej.
Og³aszam przerwê do godziny 12.30.
Zapraszam pañstwa senatorów do kuluarów na

otwarciewystawy„Po³udniowePodlasie–dziœ i jutro”.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 04
do godziny 12 minut 37)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Zapraszam na salê obrad. Zaraz wznawiamy

obrady. Zapraszam panie senator i panów sena-
torów na salê obrad.

Czekamy jeszcze na potwierdzenie obecnoœci
przedstawiciela rz¹du…

Panie i Panowie Senatorowie! Wznawiam obrady.
Jest pan senator sekretarz.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie

Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz
treœci tych dokumentów.

Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
senatorowie zadawali pytania sprawozdawcy
komisji.

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-
s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Nie dotar³ do nas jeszcze przedstawiciel rz¹du,
nie ma go na sali, ale o umo¿liwienie zabrania g³o-
su w sprawie rozpatrywanej ustawy zwróci³ siê do
marsza³ka Senatu rzecznik praw obywatelskich,
pan Janusz Kochanowski.

Proszê wiêc teraz o zabranie g³osu rzecznika
praw obywatelskich, pana Janusza Kochanow-
skiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
Wielce Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Se-

nacie!
Zgodnie z konstytucj¹ rzecznik praw obywatel-

skich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej
dzia³alnoœci, a tak¿e o stanie przestrzegania wol-
noœci oraz praw cz³owieka i obywatela. Niezale¿-
nie od tego konstytucyjnego obowi¹zku ma tak¿e
prawo, wyj¹tkowe na tle praw innych rzeczników
na œwiecie, do wystêpowania na swoj¹ proœbê
w ka¿dej chwili przed Sejmem i Senatem w spra-
wach, które tych wolnoœci i praw dotycz¹.
Chcia³bym podziêkowaæ panu marsza³kowi za
umo¿liwienie mi tego wyst¹pienia. Jak powie-
dzia³em, jest to prawo wyj¹tkowe i dlatego rzecz-
nik nie nadu¿ywa tego prawa. Korzysta z niego
przy zupe³nie wyj¹tkowych okazjach wtedy, gdy
wymaga tego ochrona praw i wolnoœci obywatel-
skich, w szczególnoœci wówczas, gdy jego zda-
niem te prawa i wolnoœci s¹ zagro¿one.

Dzisiaj chcê mówiæ o wolnoœci s³owa i badañ
naukowych, podstawowej dla demokracji, dla
pañstwa prawa i godnoœci cz³owieka. O wolnoœci,
która jest podstaw¹ d¹¿enia, dochodzenia do pra-
wdy i rozwoju cywilizacji. O wolnoœci, o któr¹ wie-
lu tutaj obecnych kiedyœ walczy³o i wiele dla niej
ryzykowa³o i poœwiêca³o.

Proszê mi pozwoliæ, ¿e przypomnê to, co mówi-
³em z tego miejsca ju¿ blisko rok temu. A mówi-
³em, ¿e po dwudziestu latach transformacji nie
mo¿emy d³u¿ej nie zauwa¿aæ, ¿e prawda w na-
szym kraju najczêœciej ma oblicze partyjne, i to
nie tylko w sferze polityki, gdzie jest to do pewnego
stopnia zrozumia³e, gdy¿ manipulowanie prawd¹
s³u¿y wygrywaniu wyborów i utrzymywaniu siê
przy w³adzy. Niestety, tego rodzaju zjawisko wy-
stêpuje równie¿ w sferze mediów, a co chyba naj-
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gorsze, równie¿ w sferze nauki. Mówi³em te¿ o nie-
mieszcz¹cych siê w kanonach podstawowych
praw cz³owieka, jakimi s¹ wolnoœæ s³owa i badañ
naukowych, przypadkach odwo³ywania wyk³a-
dów, konferencji czy seminariów ze wzglêdu na
osoby wyk³adowcy lub niewygodn¹ tematykê
w reakcji na krytykê medialn¹ czy œrodowiskow¹,
o zapowiedzianej wówczas przez minister szkolni-
ctwa kontroli uniwersytetu, jednego z najbardziej
zas³u¿onych, jako reakcji na publikacjê niew³a-
œciwej pracy magisterskiej, o próbie obciêcia do-
tacji temu uniwersytetowi, do czego w wyniku
stanowiska Wysokiego Senatu szczêœliwie w koñ-
cu nie dosz³o, o recenzowaniu tej samej ksi¹¿ki
przez szefa rz¹du i otwartych groŸbach pozbawie-
nia czy te¿ obciêcia œrodków finansowych Insty-
tutowi Pamiêci Narodowej, które to groŸby, o ile
mnie pamiêæ nie myli, zosta³y ostatecznie zreali-
zowane.

Pozwalam sobie przypomnieæ rzecz oczywist¹,
¿e w œwietle standardów Europejskiego Trybuna-
³u Praw Cz³owieka w Strasburgu swoboda wypo-
wiedzi nie mo¿e siê ograniczyæ do informacji i po-
gl¹dów, które s¹ odbierane przychylnie albo po-
strzegane jako nieszkodliwe lub obojêtne, lecz od-
nosi siê w równym stopniu do takich, które obra-
¿aj¹, oburzaj¹ lub wprowadzaj¹ niepokój, a nawet
szokuj¹. Takie s¹ bowiem wymagania pluralizmu
i tolerancji, bez których demokracja nie istnieje.

Mówi³em o tym wówczas i mówiê raz jeszcze,
gdy¿ aktualnoœæ tamtej oceny nie uleg³a zmianie,
lecz znacznie siê zaostrzy³a. W Polsce najwyraŸ-
niej skoñczy³y siê ¿arty. Z powodu jednej audycji
telewizyjnej poœwiêconej twórcy stanu wojennego
traci siê pracê. Autor wspomnianej nieprawomyœ-
lnej pracy magisterskiej nie mo¿e nigdzie znaleŸæ
zajêcia i wyje¿d¿a za granicê, a zas³u¿one dla kul-
tury wydawnictwo, które j¹ opublikowa³o, zostaje
obci¹¿one sankcjami, które, jeœli zostan¹ utrzy-
mane, mog¹ je doprowadziæ do bankructwa. O ile
w zesz³ym roku Instytutowi Pamiêci Narodowej
obcinano jedynie fundusze, o tyle obecnie podwa-
¿a siê podstawy jego egzystencji, uderza siê w jego
niezale¿noœæ i ostatecznie likwiduje lustracjê.
A wszystko to robi siê, nie ogl¹daj¹c siê na w¹tpli-
woœci natury prawnej, w sprzecznoœci z innymi
ustawami, a nawet konstytucj¹.

Przeprowadzona w moim biurze analiza przepi-
sów tej ustawy wskazuje na liczne wady, które bê-
d¹ musia³y byæ podstaw¹ do zakwestionowania
jej konstytucyjnoœci. Pozwolê sobie wskazaæ na
niektóre z nich, koncentruj¹c siê na trzech kwe-
stiach, mianowicie trybu udostêpniania doku-
mentów, Radzie Instytutu Pamiêci i wêz³owej dla
niezale¿noœci instytutu pozycji prezesa.

Zacznê od pierwszej z nich. Nie do zaakcepto-
wania jest przepis nowej ustawy stanowi¹cy
o udostêpnianiu przez Instytut Pamiêci Narodo-

wej kopii dokumentów bêd¹cych w zasobach in-
stytutu, a dotycz¹cych wnioskodawcy i wytwo-
rzonych przez wnioskodawcê lub z jego udzia³em
w ramach czynnoœci wykonywanych w zwi¹zku
z jego prac¹ lub s³u¿b¹ w organach bezpieczeñ-
stwa pañstwa albo w zwi¹zku z czynnoœciami wy-
konywanymi w charakterze informatora lub po-
mocnika podczas operacyjnego zdobywania in-
formacji. Do tej pory ustawa w sposób wyraŸny
wyklucza³a tê mo¿liwoœæ, a ewentualne postulaty
komisji s¹ w tym zakresie mniej ni¿ umiarkowa-
ne.

Z kolei przepis przyznaj¹cy osobom korzysta-
j¹cym z dokumentów prawo do uzyskiwania na
wniosek informacji ze znajduj¹cych siê w zasobie
archiwalnym Instytutu Pamiêci Narodowej zbio-
rów danych rejestrów i kartotek organów bezpie-
czeñstwa pañstwa, w tym dotycz¹cych to¿samo-
œci tajnych informatorów lub pomocników przy
operacyjnym zdobywaniu informacji, nie okreœla
trybu ani formy, w której osoby te maj¹ prawo do
ich uzyskiwania. Ponadto nale¿y wskazaæ, ¿e
w myœl aktualnie obowi¹zuj¹cego przepisu
w udostêpnionych kopiach dokumentów anoni-
mizuje siê dane osobowe osób trzecich. Usuniêcie
tego przepisu uniemo¿liwi IPN ochronê danych
osobowych tych osób. Na skutek dokonanej w ten
sposób nowelizacji mo¿e wiêc zaistnieæ niezgod-
noœæ tego uregulowania zarówno z zasadami wy-
nikaj¹cymi z przepisów o ochronie danych osobo-
wych, jak i z konstytucyjnym prawem do prywat-
noœci.

Oczywiste w¹tpliwoœci budzi równie¿, jak rozu-
miem, podwa¿any tak¿e przez komisjê, siedmio-
dniowy termin na udostêpnienie dokumentów,
których sygnatury s¹ znane i których odnalezie-
nie nie wymaga dodatkowych kwerend, liczony od
dnia z³o¿enia wniosku. Nie mo¿na nie zauwa¿yæ,
¿e udostêpnienie dokumentów w tak krótkim cza-
sie od dnia z³o¿enia wniosku mo¿e okazaæ siê
w wielu przypadkach niewykonalne, gdy¿ akta
zgromadzone w IPN u¿ywane s¹ czêsto w œledz-
twach, w sprawach s¹dowych czy w postêpowa-
niach przed organami administracji publicznej.
Przyspieszenie udostêpnienia dokumentów teo-
retycznie zas³uguje na aprobatê, jednak propono-
wany termin jest oczywiœcie niewykonalny.

Odrêbnie nale¿y poœwiêciæ uwagê Radzie Insty-
tutu Pamiêci, która ma zast¹piæ dotychczasowe
kolegium instytutu. Dodatkowe wymogi, jakie po-
winien spe³niaæ cz³onek rady, w postaci posiada-
nia tytu³u naukowego lub stopnia naukowego
w dziedzinie nauk humanistycznych lub praw-
nych mog¹ stanowiæ nadmierne i nieuzasadnione
ograniczenie do sprawowania funkcji publicznej.
Zgadzam siê w tym zakresie z wnioskami komisji
w tej sprawie.

Istotne zastrze¿enia – przejdê do tego, dlatego
¿e jest to rozwi¹zanie, które w dalszym ci¹gu obo-
wi¹zuje i nie wiadomo, czy nie zostanie utrzyma-
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ne – budzi równie¿ to, ¿e nie przewidziano weryfi-
kacji pod k¹tem lustracji cz³onków rad nauko-
wych jednostek organizacyjnych uczelni wy¿-
szych uprawnionych do wyboru elektorów, któ-
rych zgromadzenie przedstawia kandydatów na
cz³onków Rady Instytutu Pamiêci. Dodatkowo
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z przepisów dotycz¹cych wy-
boru elektorów nie wynika, czy rady naukowe je-
dnostek organizacyjnych uczelni wy¿szych oraz
w³aœciwe rady naukowe w PAN wybieraj¹ elekto-
rów ze swego grona, a tak¿e czy wybrani elektorzy
wybieraj¹ cz³onków rady spoœród siebie. Z kolei
w przypadku niepowo³ania rady nie okreœlono, ile
razy mo¿e byæ powtarzana procedura wy³aniania
przedstawicieli do zgromadzenia elektorów. Mo¿e
to oznaczaæ brak ograniczeñ w tym zakresie
i w praktyce prowadziæ do zablokowania powo³a-
nia rady.

Przepis dotycz¹cy sytuacji, w której nie przed-
stawiono w terminie Sejmowi, Senatowi lub pre-
zydentowi Rzeczypospolitej wymaganej liczby
kandydatów na cz³onków Rady Instytutu Pamiê-
ci, nie okreœla, z jakiego grona odpowiednio Sejm,
Senat lub prezydent powo³uj¹ cz³onków Rady In-
stytutu Pamiêci. Prowadziæ to bêdzie do proble-
mów interpretacyjnych, gdy¿ nie wiadomo, które
kryteria tu stosowaæ, czy wynikaj¹ce z innego
przepisu ustawy, czy te¿ kryteria niemaj¹ce za-
stosowania, i wybór cz³onków do Rady Instytutu
Pamiêci przez dany organ bêdzie niczym nieskrê-
powany.

W proponowanych zmianach zabrak³o okreœle-
nia, jak¹ wiêkszoœci¹ g³osów Sejm i Senat powo-
³uje cz³onków Rady IPN, choæ kwestia ta powinna
byæ wyraŸnie okreœlona, uregulowana ustaw¹.
W przypadku braku tej regulacji mo¿na zapewne
przyj¹æ, ¿e chodzi o wiêkszoœæ zwyk³¹, lecz nie jest
to bynajmniej jednoznaczne. Podobnie zabrak³o
regulacji dotycz¹cej sytuacji, w której po up³ywie
kadencji, to jest szeœciu lat od pierwszego posie-
dzenia, nie powo³ano nowych lub tych samych na
drug¹ kadencjê cz³onków rady. Przepis ten nie
sankcjonuje w ¿aden sposób sytuacji, w której
powo³anie to nie nast¹pi we wskazanych termi-
nie, a zatem mo¿e dojœæ do tego, ¿e IPN bêdzie fun-
kcjonowa³ bez rady.

Jeœli chodzi o kwestiê statusu prezesa Instytu-
tu Pamiêci Narodowej, to oczywiste zastrze¿enie
budzi os³abienie jego pozycji. Ustawa o IPN
w art. 9 ust. 1 i ust. 2 gwarantuje prezesowi Insty-
tutu Pamiêci Narodowej w sprawowaniu swego
urzêdu niezale¿noœæ od organów w³adzy pañstwo-
wej. W œwietle proponowanych zmian niezale¿-
noœæ ta stanie siê jedynie pustym frazesem. Po
pierwsze, w zmienionym przepisie dotycz¹cym
powo³ywania i odwo³ywania prezesa instytutu nie
okreœlono wyraŸnie wiêkszoœci, z jak¹ Sejm ma
dokonaæ tego wyboru. Takie rozwi¹zanie mo¿e

sugerowaæ – znowu sugerowaæ, ale nie jednozna-
cznie wskazywaæ – ¿e chodzi o wiêkszoœæ zwyk³¹,
co przy dotychczasowej wiêkszoœci 3/5 g³osów
stanowi oczywiœcie wymóg niewspó³miernie ni¿-
szy. Zgodnie z zasadami rzetelnej legislacji powo-
³anie i odwo³anie organów przez Sejm nale¿y do
materii ustawowej, wiêc równie¿ ta wiêkszoœæ po-
winna zostaæ wyraŸnie okreœlona w ustawie. Ob-
ni¿enie przedmiotowej wiêkszoœci skutkowaæ bê-
dzie przede wszystkim mo¿liwoœci¹ swobodnego
odwo³ania prezesa, którego dzia³ania zostan¹
poddane doraŸnej krytyce bie¿¹cej wiêkszoœci
parlamentarnej, a w rezultacie uzale¿ni go to od
zmieniaj¹cej siê sytuacji politycznej.

Niejasne pozostaj¹ zasady i tryb og³aszania kon-
kursu na stanowisko prezesa instytutu. Nadal bo-
wiem og³oszenie publicznego konkursu na to sta-
nowisko nastêpowaæ ma wed³ug zasad i w trybie
okreœlonym przez organ wewnêtrzny instytutu,
podczas gdy moim zdaniem równie¿ ta materia po-
winna byæ uregulowana ustawowo. Ponadto w wy-
padku innej przyczyny zwolnienia stanowiska pre-
zesa instytutu ni¿ up³yw kadencji niezbêdne jest
okreœlenie tego, w jakim terminie rada instytutu
og³asza konkurs na to stanowisko, i organu w³a-
œciwego do stwierdzenia wygaœniêcia kadencji.

W sposób nieprecyzyjny okreœlono sytuacjê,
w której Rada Instytutu Pamiêci wnosi o odwo³a-
nie prezesa instytutu, jeœli nie zosta³o przyjête
sprawozdanie z dzia³alnoœci instytutu za dany rok
kalendarzowy, nie zosta³y bowiem okreœlone
przes³anki nieprzyjêcia tego sprawozdania. Fak-
tycznie – wobec ca³kowitej dowolnoœci w ustala-
niu tych przes³anek przez radê – mo¿e to dopro-
wadziæ do podporz¹dkowania prezesa radzie. Co
jest równie¿ istotne, nie przewidziano obowi¹zku
uzgadniania negatywnej oceny prezesa przez ra-
dê. W praktyce decyzja ta mo¿e nie mieæ ¿adnych
podstaw merytorycznych, a zewnêtrzna, w tym
parlamentarna, ocena okolicznoœci tej decyzji nie
bêdzie mo¿liwa. Warto przy tej okazji wspomnieæ,
¿e niekonsekwencjê stanowi to, i¿ nie okreœlono
relacji miêdzy sprawozdaniem a informacj¹
o dzia³alnoœci IPN, o której mowa w art. 24 ustawy
o IPN, sk³adan¹ raz do roku Sejmowi i Senatowi.

Myœlê, ¿e wszystkie te uwagi pozwalaj¹ wska-
zaæ, jak niedobra jest to ustawa. Ju¿ same wady
formalne wystarczy³yby, aby zwróciæ na nie uwa-
gê Wysokiemu Senatowi, ale najwiêkszym z³em
ustawy w proponowanym kszta³cie jest zagro¿e-
nie dla wolnoœci s³owa i wolnoœci nauki. Ustawa
uzale¿nia bowiem instytut od aktualnego uk³adu
politycznego i nara¿a na podobnie niebezpieczny
wp³yw interesów œrodowiskowych. Swoboda wy-
powiedzi oraz wolnoœæ badañ naukowych stano-
wi¹ istotê demokracji; s¹ niezbêdnym warunkiem
dla realizacji innych praw obywatelskich. D¹¿e-
nie do poznania prawdy o przesz³oœci narodu
i pañstwa polskiego oraz bohaterach jego skom-
plikowanych dziejów, a tak¿e wolnoœæ publikacji,
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wolnoœæ historycznych ustaleñ to elementarne
przejawy korzystania z wolnoœci s³owa. Tak rozu-
miana wolnoœæ s³owa jest warunkiem legitymiza-
cji w³adzy publicznej, która traci tê legitymizacjê,
jeœli podwa¿a czy ogranicza wolnoœæ. Obawiam
siê jednak, ¿e w tej ustawie chodzi o szerokie ot-
warcie drzwi, i to œwiadome, umo¿liwiaj¹ce inge-
rencjê polityki w sferê badañ nad przysz³oœci¹,
a tak¿e o próbê przejêcia kontroli nad narodow¹
œwiadomoœci¹ historyczn¹. Po dwudziestu latach
historia zatoczy³a ko³o. Walka o wolnoœæ s³owa
oraz badañ naukowych znowu nabiera znacze-
nia. Kiedyœ to pañstwo pisali w jej obronie petycje
i listy otwarte, a obecnie sami je otrzymujecie. Po-
winno to daæ wam du¿o do myœlenia. Mam te listy
ze sob¹. Co do inicjatywy poznañskiego œrodowis-
ka naukowego w sprawie listu w obronie IPN –
wczoraj podpisa³o to ju¿ kilka tysiêcy osób, miê-
dzy innymi profesor Staniszkis, profesor Otwi-
nowska, profesor Wiszniewski i Marek Nowakow-
ski. Jest te¿ stanowisko Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarnoœæ”, oœwiadczenie œrodowisk komba-
tanckich, to jest Zarz¹du G³ównego Œwiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, Zwi¹zku Po-
wstañców Warszawskich, Zrzeszenia „Wolnoœæ
i Niezawis³oœæ”, Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Sybi-
raków, Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski
i Polaków, wspomniany ju¿ kilkakrotnie na tej sa-
li list Zofii Korboñskiej, wdowy po Stefanie Kor-
boñskim, delegacie rz¹du londyñskiego na kraj,
a tak¿e oœwiadczenie przewodnicz¹cego Rady Na-
ukowej Fundacji „Ius et Lex” profesora Kie¿una,
list kardyna³a Gulbinowicza i arcybiskupa Tokar-
czuka. Wszystkie one zosta³y pañstwu senatorom
dostarczone do ich skrzynek pocztowych. Mo¿na
by powiedzieæ: có¿ znaczy te kilka tysiêcy osób,
które nie rozumiej¹ racji wy¿szej polityki, có¿ zna-
cz¹ g³osy tych czcigodnych starców, którzy nie ro-
zumiej¹ wymogów wspó³czesnego ¿ycia? Mia³em
wczoraj zaszczyt goœciæ niektórych sygnatariuszy
tego listu i jestem pod wra¿eniem tego spotkania.

S¹ w historii momenty prze³omowe, kiedy doko-
nuj¹ siê zmiany, po których nie jest ju¿ tak jak da-
wniej. Takim momentem jest ustawa podwa¿aj¹ca
niezale¿noœæ badañ historycznych w Instytucie
Pamiêci Narodowej. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Jeœli mo¿na, to poproszê pana rzecznika, ¿eby

jeszcze zosta³ przez moment. Uprzejmie proszê
o to pana rzecznika, poniewa¿ jest taka mo¿li-
woœæ, ¿eby pañstwo senatorowie zadawali pyta-
nia. Czy pan rzecznik zgodzi siê ewentualnie od-
powiedzieæ na takie pytania?

I czy s¹ takie pytania?

(Senator Ryszard Bender: Czy ja mogê?)
Bardzo proszê.
Czy ktoœ jeszcze, poza panem senatorem Ben-

derem, chce zadaæ pytanie?
Dobrze, nastêpny w kolejnoœci bêdzie pan se-

nator Dobrzyñski.
Czy ktoœ jeszcze?
Tak po trzy pytania.
(SenatorCzes³awRyszka:Stopniowo,stopniowo.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Rzeczniku, chcia³bym siê upewniæ, czy do-

brze rozumujê. Z pana wywodów wynika, i¿ kropl¹,
która przela³a kielich i rzekomo sprawi³a, ¿e pojawi-
³a siê potrzeba zmiany ustawy w Instytucie Pamiêci
Narodowej, oprócz innych wydarzeñ, by³o opubli-
kowanie ksi¹¿ek pana Cenckiewicza, pana Gontar-
czyka i pana Paw³a Zyzaka. To jedna sprawa.

Druga sprawa. Chcia³bym tu coœ uzupe³niæ. Pan
Pawe³ Zyzak nie móg³ dostaæ pracy zgodnej z wy-
kszta³ceniem i pracowa³ jako dostawca towarów
wewn¹trz magazynu handlowego w Bia³ej Podlas-
kiej. Pamiêtam, ¿e kiedy by³ u mnie z odczytem…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Prosi³a-
bym o pytanie, dobrze?)

Tak.
…wKlubie InteligencjiKatolickiejwLublinie,mu-

sia³ wyjechaæ wczeœnie, bo ju¿ o szóstej rano mia³
stan¹æ do wózka i tym wózkiem rozwoziæ rzeczy.

Trzecia sprawa, ju¿ ostatnia. Czy fakt, i¿ mini-
sterstwo – nie wiem, czy zrobi³a to pani minister,
czy te¿ ktoœ z zastêpców – wys³a³o specjalnie dele-
gacjê kontroln¹…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bêdzie debata, a teraz proszê uprzejmie
zadaæ pytanie.)

Dobrze, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Bo nie

chcia³abym panu przerywaæ.)
Czy wys³anie komisji kontrolnej nie by³o naru-

szeniem autonomii uniwersytetu i autonomii tego
profesora, który nada³ stopieñ? Ja sobie nie wy-
obra¿am… Próbujê sobie na przyk³ad wyobraziæ,
¿e niebawem przeciwnicy naszego marsza³ka, pa-
na Borusewicza, mog¹ wys³aæ z ministerstwa de-
legacjê do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go, ¿¹daj¹c, aby profesor Bender, który by³ pro-
motorem, i aby recenzenci powiedzieli, dlaczego
nadali to magisterium. To jest ³amanie autonomii
nauki. Czy pan by siê z tym zgodzi³?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Jan Dobrzyñski.
Jeœli pañstwo maj¹ tak¹ chêæ, to mog¹ zada-

waæ po trzy pytania.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Szanowny Panie Ministrze, bardzo dziêkujê za

piêkn¹ wypowiedŸ na tej sali. Zreszt¹ wszystkie
pana wypowiedzi s¹ bardzo merytoryczne i piêkne.

Panie Ministrze, mo¿na wiêc uznaæ, i¿ ta usta-
wa niew¹tpliwie godzi w polsk¹ racjê stanu?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszcze ktoœ chce zadaæ pytanie?
Pytam, bo przyby³ ju¿ do nas przedstawiciel

rz¹du i zaraz poprosimy go o g³os.
Proszê bardzo, pan senator Czes³aw Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy zgodzi

siê pan ze stwierdzeniem, ¿e prezes IPN, Janusz
Kurtyka, burzy politykê obecnego rz¹du wobec
Rosji?

(Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kocha-
nowski: Przepraszam, nie zrozumia³em, burzy…)

Tak – ¿e obecny prezes IPN burzy politykê
rz¹du wobec Rosji.

Pos³u¿ê siê przyk³adem. Premier Tusk z zado-
woleniem przyj¹³ informacjê premiera Putina, ¿e
archiwa rosyjskie dotycz¹ce sprawy katyñskiej
udostêpni³y ju¿ ponad milion dokumentów i jest
to prawie wszystko, co posiadaj¹. Tymczasem
prezes Janusz Kurtyka mówi, ¿e archiwa katyñ-
skie udostêpni³y nam oko³o 30% tego, co tam jest
na temat Katynia. Jeœli prezes mówi coœ takiego,
to w pewnym sensie burzy nasze dobre stosunki
z Rosj¹. Mo¿e z tego powodu trzeba go odwo³aæ?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Proszê odpowiedzieæ pokrótce na te pytania,

proszê bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Janusz Kochanowski:
To s¹ wszystko bardzo trudne pytania. Ja bar-

dzo przepraszam, ale nie s¹dzê, ¿eby mo¿na by³o
rozpatrywaæ dzia³alnoœæ pana prezesa, którego
bardzo wysoko ceniê, szanujê i lubiê, w katego-
riach politycznych. To nie wchodzi w grê. Wszyscy
dzia³amy w jakiœ sposób, z jakimiœ konsekwen-
cjami, dlaczegoœ tam. Przepraszam, Panie Sena-
torze, ale nie podejmê tego rodzaju dyskusji, ¿e
dzia³alnoœæ pana prezesa w jakikolwiek sposób
burzy…

(Senator Czes³aw Ryszka: …odczytaæ ironiê
w moim pytaniu.)

Tak jestem przyzwyczajony do autoironii, ¿e
nie odczyta³em tej ironii, któr¹ pan by³ ³askaw za-
prezentowaæ. (Weso³oœæ na sali)

Pan senator Dobrzyñski pyta, czy to jest wy-
mierzone w polsk¹ racjê stanu. Ka¿dy z nas ma ja-
k¹œ wizjê tej racji stanu, ja równie¿ j¹ mam, ale tu-
taj mówi³em wy³¹cznie o wolnoœci s³owa i wolno-
œci badañ naukowych. Osi¹gniêcia IPN w tym za-
kresie s¹ wiêcej ni¿ wielkie, nale¿y ich strzec, na-
le¿y je chroniæ. W tej dziedzinie wolnoœæ badañ
naukowych i wolnoœæ s³owa s¹ wartoœciami nie-
zbywalnymi. Dlatego przejdê do tego, co pan se-
nator powiedzia³ i tam szczêœliwie zwrócê uwagê,
¿e ta kontrola, zapowiedziana przez pani¹ mini-
ster nauki i szkolnictwa wy¿szego, jednak siê nie
odby³a.

(Senator Ryszard Bender: Dziêki Bogu!)
No tak¿e mo¿e dziêki rzecznikowi, jeœli mogê

zwróciæ uwagê… (weso³oœæ na sali) (oklaski) …w
tym kontekœcie mo¿e niestosownie, ale ja wy-
st¹pi³em w tej sprawie i wola³bym czêœæ zas³ugi
przypisaæ sobie.

Problem jest szerszy. Ja widzê w Polsce, my
z racji naszych obowi¹zków i powo³ania do tego
podchodzimy, bardzo niepokoj¹ce zjawisko bra-
ku obrony wolnoœci, szczególnie wolnoœci s³owa
i badañ naukowych. To tkwi przede wszystkim
w œwiadomoœci ludzkiej. Nikogo nie mo¿na zmu-
siæ do wolnoœci. Niedawno pañstwo czytali bardzo
burzliw¹ dyskusjê na temat pewnej ksi¹¿ki o wiel-
kim polskim pisarzu. Trzy wielkie postacie ¿ycia
publicznego potêpi³y tê ksi¹¿kê przed jej przeczy-
taniem, a dwie na pewno mówi³y, ¿e nigdy jej nie
przeczytaj¹ i nie wezm¹ tego czegoœ tam do rêki.
Proszê zwróciæ uwagê. Hierarcha Koœcio³a, histo-
ryk, czczony, z areopagu polskiej kultury, wielki
dziennikarz mówi¹: nie bêdziemy tego nawet braæ
do rêki. Przynajmniej dwóch z nich tak powiedzia-
³o. To oznacza, ¿e wolnoœæ s³owa nie jest dobrem,
które jest cenne. Je¿eli my o tê wolnoœæ nie bê-
dziemy walczyli, nawet czytaj¹c te ksi¹¿ki, to nikt
tego…

(Senator Janusz Rachoñ: Samo wydanie ksi¹¿-
ki jednoznacznie œwiadczy o wolnoœci s³owa w na-
szym kraju.)

Tak, ale ja mówiê o œwiadomoœci, w tej chwili
mówiê, Panie Senatorze, o stanie œwiadomoœci,
który bardzo niepokoi. Dalej.

(Senator Ryszard Bender: ¯adna ignorancja
nie jest docta.)

Kolejna p³aszczyzna to jest p³aszczyzna orzecz-
nictwa s¹dowego. S¹d Najwy¿szy, który w zesz³ym
roku wypowiedzia³ siê na temat tajemnicy pañ-
stwowej i s³u¿bowej, której ma strzec ka¿dy, nie-
zale¿nie od tego, czy jest funkcjonariuszem. To
straszne orzeczenie. Ja wystêpowa³em ju¿ prze-
ciwko temu orzeczeniu. To jest orzeczenie rodem
z PRL, na to zreszt¹ siê powo³ywa³em. Orzeczenie
w sprawie ksi¹¿ki historycznej ustalaj¹ce, kiedy
nale¿y wykreœliæ coœ z ksi¹¿ki historycznej, i ude-
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rzaj¹ce w wydawnictwo, bardzo zas³u¿one dla
kultury polskiej, tak mocno finansowo. Otó¿ ja
s¹dzê, pozwolê sobie to z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
powiedzieæ, ¿e s¹dy polskie s¹ na pocz¹tku drogi
do zrozumienia, czym jest wolnoœæ s³owa wed³ug
standardów, które s¹ gdzie indziej powszechnie
uznane. Mam nadziejê, ¿e wesz³y na tê drogê.

A wiêc pierwsza p³aszczyzna to jest p³aszczyzna
œwiadomoœci, druga to p³aszczyzna s¹downictwa,
bardzo niebezpieczna. I trzecia – polityczna.

Tu ju¿ chodzi o pañstwo. Przepraszam bardzo,
oto minister szkolnictwa og³asza kontrolê. Wyco-
fuje siê. Dziêki Bogu i za to. Premier rz¹du recen-
zuje ksi¹¿kê. Nie ma chyba w historii nauki Euro-
py Œrodkowej, a mo¿e i ca³ej Europy, pracy magi-
sterskiej, która tak jest doceniana. Dalej. Ustawa
o IPN. Ustawa o IPN jest wyrazem bardzo niebez-
piecznych tendencji do nieposzanowania wolno-
œci s³owa i badañ naukowych. Te wolnoœci zosta³y
szczêœliwie w tym zakresie zagwarantowane. Te-
raz siê z nich rezygnuje w imiê doraŸnych albo da-
lekosiê¿nych interesów politycznych. Jest zada-
niem rzecznika powiedzieæ, ¿e siê na to nie godzi.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
W tej chwili przyby³ do nas pan minister Zbi-

gniew Wrona, który reprezentuje Ministerstwo
Sprawiedliwoœci.

Czy pan minister chce zabraæ g³os w sprawie,
któr¹ dzisiaj omawiamy?

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo, temperatura tej dyskusji œwiad-

czy o wadze problemu, który jest omawiany. Ja
chcia³bym tylko przypomnieæ, skrótowo, ¿e ten
projekt nie by³ projektem rz¹dowym, niemniej je-
dnak rz¹d zaj¹³ wobec niego stanowisko. Ono zo-
sta³o skierowane do Sejmu, to jest stanowisko
przyjête stosunkowo niedawno, 16 marca, ono
dotyczy tej nowelizacji, która zosta³a przedsta-
wiona Wysokiej Izbie przez pos³ów, i jest pozyty-
wne. By³y pewne zastrze¿enia techniczno-legisla-
cyjne, które zosta³y w³aœciwie w stu procentach
uwzglêdnione w uchwalonej ustawie. No i to sta-
nowisko siê nie zmieni³o.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e wszystkie te zmia-
ny, które dotycz¹ w szczególnoœci okreœlenia no-
wych zasad powo³ywania i odwo³ywania prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej, a tak¿e modyfikacji

trybu udostêpnienia dokumentów znajduj¹cych
siê w zasobach Instytutu Pamiêci Narodowej, jak
równie¿ utworzenia w Instytucie Pamiêci Narodo-
wej w miejsce kolegium nowego organu, by³aby to
oczywiœcie rada instytutu, o czym by³a tu ju¿ mo-
wa, i tak¿e nowe okreœlenie sk³adu oraz zasad po-
wo³ywania i odwo³ywania cz³onków rady, jak
uwa¿a rz¹d, takie jest jego stanowisko –
chcia³bym przypomnieæ to stanowisko z tej racji,
¿e minister sprawiedliwoœci jest wyznaczony i po-
wo³any do tego, aby je reprezentowaæ – nie wypa-
czaj¹ sensu istnienia tej wa¿nej w ocenie rz¹du
instytucji, jak¹ jest Instytut Pamiêci Narodowej.

U¿ywano tutaj bardzo mocnych sformu³owañ,
nie wiem, czy mocniejszych da³oby siê u¿yæ, gdy-
by ktoœ zaproponowa³ – a by³y takie propozycje,
którym rz¹d siê przeciwstawi³ – likwidacjê insty-
tutu. Rz¹d oczywiœcie nigdy tego nie proponowa³
i jest od tego jak najdalszy, a niektóre z wypowie-
dzi, które tutaj s³ysza³em, brzmia³y tak, jakby siê
na to zanosi³o. Otó¿ na to siê nie zanosi. Te zmiany
mieszcz¹ siê w funkcjach, dla których instytut zo-
sta³ powo³any. One s³u¿¹ generalnie zobiektywi-
zowaniu, odpolitycznieniu prac instytutu, stwo-
rzeniu nowych zasad powo³ywania organów,
o których ju¿ mówi³em.

Wysoki Senacie, bardzo krótko przypomnia³em
stanowisko rz¹du. Chcê jeszcze tylko odnieœæ siê
do ustawy, która zosta³a uchwalona, bo stanowis-
ko dotyczy³o projektu. Rz¹d akceptuje ten projekt
ustawy, który wyszed³ z Sejmu jako uchwalona
ustawa i jest przedmiotem obrad Senatu. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panu ministrowi.
Pan senator Janusz Rachoñ i pan senator Piotr

£ukasz Andrzejewski.
Czy ktoœ jeszcze w tej chwili ma pytania do pa-

na ministra? Nie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Przed chwil¹

rzecznik praw obywatelskich powiedzia³, ¿e ta
ustawa ogranicza wolnoœæ badañ naukowych.
Czy mo¿e pan wskazaæ artyku³, paragraf b¹dŸ
fragment w tej ustawie, który by ewidentnie
wskazywa³ na ograniczenie swobody prowadze-
nia badañ naukowych?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Wysoki Senacie, Panie Senatorze! Oczywiœcie

nie ma tutaj takich zapisów. Je¿eli ktoœ uwa¿a
przepisy dotycz¹ce w³¹czenia do tego cia³a, które
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ma kszta³towaæ oceny pracy i wytyczaæ pewne re-
komendacje dla instytutu, za ograniczenie swo-
body badañ naukowych, no to jest to jakieœ niepo-
rozumienie. Obecnie instytut równie¿ ma pewne
cia³a, które zajmuj¹ stanowiska w ró¿nych kwe-
stiach. Zajêcie stanowiska w pewnej kwestii w ¿a-
dnym wypadku nie prowadzi do ograniczenia
mo¿liwoœci prowadzenia badañ i ustalania faktów
zgodnie z prawd¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
PansenatorPiotr£ukaszAndrzejewski ipotem…

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mnie interesuje zakres œciga-

nia zbrodni i tak powa¿ny organ dochodzeniowy,
jak Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu. Prokuratura ju¿ jest poza kontrol¹
i parlamentarn¹, i rz¹dow¹. Jak bêdzie wygl¹da³
nadzór kontrolny nad wykonywaniem funkcji
prokuratorskich i sk³adaniem aktów oskar¿enia –
je¿eli do takich dojdzie – w sprawach zbrodni ko-
munistycznych przez Komisjê Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu? Kto bêdzie ukie-
runkowywa³ te badania? Jaka bêdzie funkcja
rz¹du, ministra sprawiedliwoœci? I wreszcie, kto
bêdzie sprawowaæ nadzór, ewentualnie korygo-
waæ… Czy to te¿ ta rada z³o¿ona z historyków bê-
dzie wytyczaæ kierunek par excellence najwa¿-
niejszej prokuratorskiej dzia³alnoœci Instytutu
Pamiêci Narodowej?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Tak, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze, traktujê pana pytanie jako

odnowienie tej dyskusji, któr¹, jak mnie siê wy-
dawa³o, mamy ju¿ za sob¹, a która towarzyszy³a
rozdzieleniu funkcji ministra sprawiedliwoœci
i prokuratora generalnego. Wszystkie mechaniz-
my, które w tamtej ustawie s¹ zapisane, oczywi-
œcie nadal funkcjonuj¹. I to, co zosta³o powie-
dziane w tamtej debacie, ma oczywiœcie w pe³ni
znaczenie.

Mo¿e przypomnê, ¿e sens tej ustawy by³ taki,
¿eby to nie minister prowadzi³ prokuratora za
r¹czkê i mówi³ mu, jako polityk, kogo ma œcigaæ,

a kogo nie œcigaæ, tylko ¿eby te zasady polityki
karnej – podkreœlam, zasady – by³y wytyczone
w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cego pra-
wa. Ocena oczywiœcie bêdzie nastêpowa³a, ale to
mo¿e nie jest w³aœciwa pora, ¿eby powtarzaæ te
wszystkie regulacje. Przypomnê tylko, ¿e minister
sprawiedliwoœci bêdzie corocznie przedstawia³
swoj¹ ocenê pracy prokuratora generalnego, któ-
ry odpowiada za realizacjê ustaw w zakresie œci-
gania karnego. W Ministerstwie Sprawiedliwoœci
bêdzie powo³any specjalny zespó³, który tym w³a-
œnie bêdzie siê zajmowa³, czyli badaniem stanu
realizacji polityki karnej i ustaw karnych, kodek-
su karnego, kodeksu postêpowania karnego. Te
same mechanizmy bêd¹ dzia³aæ w przypadku œci-
gania zbrodni, o których powiedzia³ pan senator.

Ja chcia³bym powiedzieæ jedno. WyraŸnie od-
nosi³em siê w czasie debaty sejmowej do g³osów
krytykuj¹cych tak zwane œledztwa historyczne,
odnosi³em siê krytycznie do tych wypowiedzi, któ-
re negowa³y sens takich œledztw. Przypomina³em,
¿e istnieje wyj¹tek od przes³anki negatywnej pro-
wadzenia postêpowania dotycz¹cy w³aœnie tych
spraw, gdzie œmieræ sprawcy czy informacja nie
jest negatywn¹ przes³ank¹ postêpowania. To jest
wa¿na regulacja i oczywiœcie rz¹d w ¿adnym wy-
padku nie opowiada siê za likwidacj¹ tej mo¿liwo-
œci, która istnieje. I w ramach tej mo¿liwoœci wszy-
stkie te œledztwa nadal bêd¹ siê mog³y toczyæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jeœli pan pozwoli, zadam jeszcze takie uzu-

pe³niaj¹ce pytanie, bo chcia³bym, ¿eby to by³o je-
szcze bardziej uszczegó³owione, przynajmniej ¿e-
byœmy zdawali sobie sprawê z tego, jakie s¹ w na-
szym pañstwie, pañstwie prawa, granice nadzoru
i kontroli nad dzia³alnoœci¹ Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Czym
w tym zakresie ró¿ni¹ siê uprawnienia tej rady
i kolegium, je¿eli chodzi o badania historyczne, od
roli rady i kolegium, je¿eli chodzi o programowa-
nie i œrodki oddzia³ywania na Komisjê Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu? Jaka
jest ró¿nica w tych kompetencjach? Czy mo¿e nie
ma ró¿nicy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze! Wysoki Senacie! To jest w³a-

œciwie pytanie do autorów, a ja oczywiœcie nie jes-
tem autorem tych zapisów, rz¹d nie jest autorem,
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niemniej jednak jako prawnik postaram siê na to
pytanie odpowiedzieæ.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bêdê bardzo
wdziêczny. I gdybym móg³…)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Panie Senatorze, ja bardzo przepraszam, pro-

szê przestrzegaæ Regulaminu Senatu, bo robi siê
z tego dyskusja.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Przepis mówi o zajmowaniu stanowiska. Ja nie

potrafiê dok³adnie go zacytowaæ, ale wiem, ¿e cho-
dzi zarówno o kierunki badañ, jak i o kierunki pro-
wadzenia postêpowañ. Jest jedna zasadnicza ró¿-
nica. Je¿eli chodzi o kierunek badañ, to nie ma ta-
kiej si³y, która by naukowca w wolnym pañstwie,
a takim jesteœmy, zmusi³a do tego, ¿eby rozpocz¹³
badania czegoœ, czego on badaæ nie chce, bo tu jest
wolnoœæ badañ naukowych, równie¿ wolnoœæ wy-
boru tematu badañ naukowych, tematu dyserta-
cji, tematu pracy. Nie ma jednak takiej si³y, Panie
Senatorze, która by zwolni³a indywidualnego, kon-
kretnego prokuratora – bez wzglêdu na jakiekol-
wiek stanowiska ogólne dotycz¹ce takich czy in-
nych kierunków prowadzenia postêpowañ kar-
nych – z obowi¹zku wszczêcia postêpowania kar-
nego, je¿eli istniej¹ do tego stosowne przes³anki,
okreœlone w kodeksie karnym i kodeksie postêpo-
wania karnego. Taka jest ró¿nica.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, pan senator Jan Rulewski,

potem pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, po prostu muszê zadaæ te dwa,

trzy pytania, dlatego ¿e z przykroœci¹ stwierdzam,
¿e na posiedzeniu komisji nie mieliœmy tego sta-
nowiska ani nie odnotowa³em aktywnej pracy
przedstawiciela rz¹du. I jest to bolesne, dlatego ¿e
zg³aszane poprawki nie mog³y byæ skonfrontowa-
ne ani z wiedz¹, ani ze stanowiskiem rz¹du.
A uwa¿am, ¿e wiedza rz¹du, miêdzy innymi pana
ministra, jest du¿a. Dlatego mam pytanie, Panie
Ministrze, czy rz¹d zauwa¿y³, ¿e do tej ustawy
mia³y byæ przypisane przynajmniej dwa zarz¹dze-
nia prezesa Rady Ministrów…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Rozporz¹dzenia.)

…rozporz¹dzenia, przepraszam, z których jed-
no jest kluczowe, w gruncie rzeczy opisuje ono or-
dynacjê wyborcz¹ na uczelniach, a tego nie ma.

Drugie pytanie. Rz¹d ma du¿¹ wiedz¹ technicz-
n¹ w zakresie kszta³towania pewnych zjawisk.
Tutaj autorzy skupili siê, i nie wiem dlaczego, g³ó-
wnie na tym, ¿eby obywatele mieli dostêp do ory-
gina³ów. Istnieje ustawa o ochronie archiwalnych
wartoœci. Czy rz¹d zauwa¿y³, ¿e wielokrotne udo-
stêpnianie tak wielkiej liczby orygina³ów w grun-
cie rzeczy bêdzie prowadziæ do zniszczenia tych
orygina³ów? Jakie jest stanowisko w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze, przedstawiciel rz¹du by³ obe-

cny na wczorajszym czterogodzinnym posiedze-
niu komisji i nie zosta³o do niego skierowane ¿a-
dne pytanie ani proœba o rozstrzygniêcie czy po-
moc w rozstrzygniêciu jakiejkolwiek kwestii.
Oczywiœcie je¿eli taka potrzeba bêdzie, jesteœmy
do pañstwa dyspozycji. Stanowisko rz¹du ze swo-
jej istoty nie mo¿e dotyczyæ wszystkich szczegó-
³ów proponowanej regulacji, a ponadto trudno
z góry przewidzieæ, które regulacje wzbudz¹ kon-
trowersje. Te akurat kontrowersje powsta³y na-
wet nie na etapie prac sejmowych, tylko w czasie
prac komisji Senatu, a rz¹d w swoim stanowisku
do tego akurat siê szczegó³owo nie ustosunkowa³.
Tyle mogê powiedzieæ.

To jest ju¿ suwerenna decyzja Senatu, czy rze-
czywiœcie weŸmie te szczegó³owe kwestie, doty-
cz¹ce ochrony konkretnych dokumentów, o któ-
rych pan senator mówi, pod uwagê, czy nie. Na
pewno s¹ to istotne kwestie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski
Panie Ministrze, pan w pewnym sensie pada

ofiar¹ tego, ¿e na posiedzeniu komisji senackiej
nie bardzo siê ujawni³, ¿e tak powiem, przedsta-
wiciel ministerstwa, tak ¿e nie mogliœmy tego
przeprowadziæ do koñca…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: To nie by³em ja, to
by³ pan dyrektor departamentu.)

Zwyczaj jest taki, ¿e ministerstwo reprezentuje
osobaprzynajmniejwrandzepodsekretarzastanu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Upowa¿niony re-
prezentant…)
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Tak ¿e przynajmniej powinno byæ: przeprasza-
my za to, ¿e nas nie by³o, ¿e nie wype³niliœmy wa-
runku ustawowego. To taka moja uwaga.

W zwi¹zku z tym pan pada ofiar¹ tej pozytywnej
oceny. Nie by³o równie¿ przedstawicieli wniosko-
dawców. Tu zaczyna powstawaæ powa¿ny pro-
blem.

Spójrzmy na przyk³ad na art. 15, ustalaj¹cy za-
sady powo³ywania rady. S¹ tu nieusuwalne
w moim przekonaniu w¹tpliwoœci, jak to w grun-
cie rzeczy ma przebiegaæ. Byæ mo¿e pan minister
wie, co oznacza przepis ust. 5: „Przepisy ust. 2–4
stosuje siê odpowiednio, w przypadku gdy Sejm
i Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nie powo³aj¹ Rady Instytutu Pamiêci w pe³nym
sk³adzie spoœród kandydatów przedstawionych
w trybie okreœlonym odpowiednio w ust. 2–4”.
Przepraszam bardzo, jak Sejm, Senat i prezydent
maj¹ nie powo³aæ? Nie wiem. A spoœród kogo po-
wo³aj¹, jeœli nie powo³aj¹? Ja tego nie rozumiem.

Ust. 11. „Je¿eli podmioty, o których mowa
w ust. 2–4, nie przedstawi³y w terminie odpowie-
dnio Sejmowi, Senatowi lub Prezydentowi Rze-
czypospolitej Polskiej wymaganej liczby kandy-
datów na cz³onków Rady Instytutu Pamiêci, od-
powiednio Sejm, Senat lub Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej powo³uj¹ cz³onków Rady Insty-
tutu Pamiêci”. Spoœród kogo? A je¿eli przedsta-
wi¹ nam akurat dwóch, to co, jesteœmy zobo-
wi¹zani wybraæ spoœród tych dwóch czy mamy
sobie jeszcze do³o¿yæ dwóch. Sk¹d? Jak to zro-
biæ? Nie ma przepisu.

Proszê pana, jedŸmy dalej. Ust. 15. „W wypad-
ku ustania cz³onkostwa przed up³ywem kadencji
w³aœciwy organ niezw³ocznie powo³uje nowego
cz³onka, na okres do zakoñczenia kadencji Rady
Instytutu Pamiêci. Przepisów ust. 2–4 nie stosuje
siê.” Na podstawie jakich przepisów go powo³uje?
Kto mo¿e byæ kandydatem? Kto og³asza konkurs?
Nie rozumiem, nie wiem.

Jaka jest przyczyna na przyk³ad tego, ¿e elekto-
rzy przedstawiaj¹ Sejmowi dziesiêciu kandyda-
tów na cz³onków Rady Instytutu Pamiêci, a Sena-
towi czterech kandydatów na cz³onków Rady In-
stytutu Pamiêci? Czym siê ró¿ni¹ kandydaci na
cz³onków wybierani przez Sejm od tych wybiera-
nych przez Senat? Dlaczego trzeba ich rozdzieliæ?
A jeœli siê oka¿e, ¿e ktoœ dobry nie zosta³ wybrany
przez Sejm, to dlaczego Senat nie mo¿e go wybraæ.
Z jakiego powodu? W zasadzie mo¿na by liczyæ, ¿e
jest ich czternastu, ci powo³aj¹ piêciu, ci dwóch,
to razem siedmiu, pomno¿one przez dwa daje
czternaœcie. W takim razie niech wybieraj¹ spoœ-
ród tych czternastu i niech wybior¹ najlepszych
kandydatów. Dlaczego maj¹ byæ specjalnie, od-
dzielnie dla Senatu… Rozumiem to, ¿e krajowa
rada oddzielnie i Rada Prokuratorów oddzielnie.
W porz¹dku, to jest jasne. Ale dlaczego tak jest tu-

taj? Co ma wyró¿niaæ tych kandydatów, dlaczego
dziesiêciu tu, a czterech tu? Z jakiej racji? Jakie
s¹ tego przyczyny?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Ministrze, bardzo proszê ustosunkowaæ
siê do wypowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Senatorze! Panie Marsza³ku! Myœlê, ¿e te
wszystkie kwestie by³y dok³adnie analizowane
w czasie posiedzenia komisji, bo je¿eli s¹ co do te-
go w¹tpliwoœci, to powinny byæ one przeanalizo-
wane. Toczymy tutaj debatê plenarn¹, a liczba
bardzo szczegó³owych pytañ, które s¹ ewidentnie
adresowane do autorów projektu…

(Senator Zbigniew Romaszewski: No w³aœnie…)
Opowiadamy siê za, opiniujemy to pozyty-

wnie. Gdyby by³ na to czas, to oczywiœcie wszyst-
kie przepisy, które wymieni³ pan marsza³ek,
mo¿na by poddaæ analizie i odpowiedzieæ. Moja
ogólna odpowiedŸ jest taka, zreszt¹ by³a tu ju¿
o tym mowa, podnosi³ to pan senator Rulewski,
¿e pozostaje kwestia doprecyzowania pewnych
szczegó³ów w tym akcie, który jest przewidziany
do wydania.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale myœmy
nawet nie wiedzieli, w któr¹ stronê to zmieniaæ.)

Te kwestie na pewno powinny zostaæ uszczegó-
³owione w rozporz¹dzeniu.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pan senator Jan Dobrzyñski.
(Senator Zbigniew Romaszewski: W rozpo-

rz¹dzeniu.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: …w zarz¹dzeniu.)
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pytania, które skierowa³ do

pana pan marsza³ek Romaszewski, s¹ bardzo
wa¿ne. Opinia pana jako przedstawiciela rz¹du,
która trafi³a do nas z Sejmu, na temat tego projek-
tu, ju¿ teraz ustawy, jest pozytywna. Ja bym
chcia³ uzyskaæ te odpowiedzi na piœmie, jeœli mo¿-
na prosiæ, Pani Marsza³ek.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

To ja proszê… To te¿ jest pytanie. Nie wiem, czy
pan dyrektor – zapytam pana dyrektora – zapisa³
sobie wszystkie pytania, bo pada³y tam numery
artyku³ów, ustêpów, punktów…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam, bo ja nie bardzo zrozumia³am.

Pan senator prosi o udzielenie odpowiedzi. Na ja-
kie pytania? Na czyje pytania?

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze, ta
arogancja jest niepotrzebna.)

Proszê uprzejmie do mikrofonu.

Senator Jan Dobrzyñski:
Te pytania s¹ w protoko³ach z posiedzeñ Sena-

tu. Tam znajdzie pan te pytania, nie bêdzie z tym
problemu. To s¹ pytania zasadnicze, Panie Mini-
strze. Zanim przedstawiciel bardzo wa¿nego resor-
tu zaopiniuje ustawê pozytywnie, powinien poznaæ
odpowiedzi na te pytania, a pan ich nie zna.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
To nie by³o pytanie, to by³a proœba. Tak? Dobrze.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, ja chcia³bym nawi¹zaæ byæ

mo¿e, nie wiem, bo przyszed³em w trakcie, do py-
tania pana senatora Andrzejewskiego i do tego,
które wczeœniej próbowa³em zadaæ senatorowi
sprawozdawcy. Interesuje mnie sprawa formu³o-
wania rekomendacji jako uprawnienia Rady In-
stytutu Pamiêci Narodowej, w szczególnoœci w za-
kresie œcigania zbrodni. Czy pan móg³by, Panie
Ministrze, trochê mnie oœwieciæ, co to znaczy i czy
na gruncie polskiego prawa – bior¹c pod uwagê
to, ¿e istniej¹ ró¿nego rodzaju cia³a, które maj¹
kompetencje w zakresie regulowania spraw, ogól-
nie sprawê ujmuj¹c, dotycz¹cych wymiaru spra-
wiedliwoœci – kompetencje w postaci formu³owa-
nia rekomendacji dotycz¹cych podstawowych
kierunków dzia³alnoœci w zakresie œcigania zbro-
dni ma na przyk³ad Krajowa Rada S¹downictwa,
a byæ mo¿e nowo tworzona Krajowa Rada Proku-
ratury, oczywiœcie w zakresie dzia³alnoœci proku-
ratury? Sk¹d siê wziê³a taka instytucja na gruncie
polskiego prawa? Sk¹d takie novum? Czy rzeczy-
wiœcie procesy œcigania zbrodni dotycz¹cych
okresu pañstwa komunistycznego wymagaj¹ te-
go, ¿eby organ z³o¿ony, jak z tego wynika, w wiêk-

szoœci z historyków, a nie z prawników, mia³ for-
mu³owaæ w tym zakresie jakieœ regu³y, jakieœ re-
komendacje?

Nie wiem, jak to interpretowa³ rz¹d. Chcia³bym
od pana ministra uzyskaæ odpowiedŸ na temat sa-
mej instytucji wprowadzanej na grunt polskiego
prawa. Czy ona ma ju¿ swoje odniesienia w na-
szym systemie prawnym? Sk¹d aprobata rz¹du
dla takiej instytucji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
OdpowiedŸ jest jasna. Ja w³aœciwie ju¿ o tym

mówi³em, ale powiem jeszcze raz. Jest to reko-
mendacja ze swojego rodzaju zajêciem stanowis-
ka, kierunkowego, ogólnego z istoty swojej,
i w ¿adnym wypadku nie uchyla to obowi¹zku
wszczêcia i prowadzenia postêpowania karnego,
je¿eli zaistniej¹ ku temu warunki okreœlone
w kodeksie karnym i w kodeksie postêpowania
karnego.

A to, ¿e tego typu akty by³y wydawane… Proszê
zobaczyæ na przyk³ad wytyczne ministra spra-
wiedliwoœci, prokuratora generalnego, które wy-
dawa³ w stosunku do organów prokuratury, doty-
cz¹ce stosowania takich lub innych instytucji
prawa karnego. Na przyk³ad pan minister Ziobro
wyda³ takie wytyczne. Nie ma w tym nic z³ego. Sa-
mi powo³ywaliœmy siê na pewne wytyczne, je¿eli
chodzi na przyk³ad o œciganie przestêpstw po-
pe³nionych na drodze przez nietrzeŸwych kierow-
ców. By³y takie wytyczne, nie pamiêtam dok³a-
dnie ich tytu³u, ale pamiêtam, ¿e odwo³ywaliœmy
siê równie¿ do nich w stanowiskach minister-
stwa, gdy wp³ywa³y do nas pytania, interpelacje
poselskie w sprawie tego, w jaki sposób elimino-
waæ niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z prowadze-
nia pojazdów w stanie nietrzeŸwoœci. Wytyczna
czy rekomendacja to oczywiœcie nie jest to samo,
co bezwzglêdny obowi¹zek wynikaj¹cy z przepisu
ustawy, jest to zalecenie kierunkowe o pewnym
poziomie ogólnoœci i w ¿adnym wypadku nie mo¿e
eliminowaæ œcigania konkretnych przestêpstw
w konkretnych sprawach.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja dopytam, Panie Ministrze, bo mnie to intere-

suje. Mówimy tu o rekomendacjach dotycz¹cych
podstawowych kierunków œcigania, bo tak to
trzeba czytaæ, œcigania zbrodni. Zatem mo¿e to
dotyczyæ równie¿ jednostkowych spraw, tak to ro-
zumiem, tu nie chodzi o wytyczne…
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Panie Senatorze, pozwolê sobie nie zgodziæ siê
z panem. Sam pan powiedzia³ o podstawowych kie-
runkach. Nic wiêcej nie mogê dodaæ, chodzi o pod-
stawowe kierunki. A widzi pan ró¿nicê miêdzy pod-
stawowymikierunkamiakonkretnymisprawami?

Senator Bohdan Paszkowski:
Je¿eli pan minister, je¿eli rz¹d tak interpretowa³

ten zapis, to mogê siê co do tego zgodziæ, ale z zapi-
su normatywnego to nie wynika, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: To wynika z tekstu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Ryszard Bender.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa? Bo chcia³abym

wiedzieæ, jaka jest…

Senator Ryszard Bender:
Pragnê zwróciæ siê do pana jako…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Dobrze.

Proszê.)
…przedstawiciela ministerstwa w nawi¹zaniu

do pytañ pana senatora marsza³ka Romaszew-
skiego, który poruszy³ szereg kwestii bêd¹cych
w kompetencji prezydenta, Senatu i Sejmu. Prag-
nê zapytaæ, czy rz¹d zdaje sobie sprawê, czy wie,
dlaczego prezydent mo¿e mianowaæ tylko przed-
stawicieli dyscyplin prawnych, s¹downictwa i pro-
kuratury, a nie na przyk³ad historyków, przedsta-
wicieli z krêgów humanistycznych? Czy czasami
nie odegra³a tutaj roli jakaœ awersja, jakieœ zanie-
pokojenie zwi¹zane z ostatnimi publikacjami In-
stytutu Pamiêci Narodowej lub publikacjami
wmawianymi instytutowi? Jeœli tak, to by³oby bar-
dzo Ÿle. A jeœli nie, to dlaczego ograniczaæ rolê pre-
zydenta tylko do mo¿liwoœci do³¹czenia z jego ini-
cjatywy prawników, ale ju¿ nie historyków?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê odpowiedzieæ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Oczywiœcie jeszcze raz podkreœlam: trudno mi

w stu procentach uzasadniaæ ratio legis poszcze-
gólnych rozwi¹zañ. Na pewno moja wyk³adnia nie
jest wyk³adni¹ autentyczn¹…

(Senator Ryszard Bender: Doskonale.)
…tylko wyk³adni¹ prawnika, który czyta tekst.

I w ocenie rz¹du ten tekst nie budzi ¿adnych w¹t-
pliwoœci prawnych ani konstytucyjnych.

(Senator Ryszard Bender: I jeszcze co do ogra-
niczania roli prezydenta…)

Taki by³ wybór autorów projektu i rz¹d nie zg³o-
si³ zastrze¿eñ do tych sformu³owañ. Oczywiœcie
jest kwesti¹ suwerennej woli Senatu, czy takie za-
pisy utrzyma, bo równie¿ z punktu widzenia kon-
stytucyjnego by³oby mo¿liwe inne podejœcie. Ja
mogê tylko powiedzieæ tak: wydaje mi siê, ¿e ratio
legis jest doœæ czytelne – ze wzglêdu na charakter
tych zadañ, o jakie chodzi, po¿¹dane by³oby, aby
to by³y osoby, które dysponuj¹ wiedz¹ prawnicz¹.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce

przyczyn, dla jakich zrezygnowano z dotychcza-
sowej regulacji, w myœl której funkcjonariusze
organów bezpieczeñstwa pañstwa lub tajni in-
formatorzy nie mieli prawa do zapoznawania siê
z dokumentacj¹ ich dotycz¹c¹ i otrzymywania jej
kopii. A w tej chwili w art. 30 to ulega zmianie.
Czy nie uwa¿a pan minister, ¿e jest to rozwi¹za-
nie bardzo niebezpieczne? Po pierwsze, daje ono
takim funkcjonariuszom mo¿liwoœæ zorientowa-
nia siê, czy istniej¹ okreœlone materia³y wskazu-
j¹ce na to, ¿e byli tajnymi wspó³pracownikami
b¹dŸ pracownikami okreœlonych organów bez-
pieczeñstwa, co w myœl obowi¹zuj¹cego prawa
eliminuje ich z pe³nienia okreœlonych funkcji
publicznych, o ile by to zataili, czyli, inaczej mó-
wi¹c, o ile by z³o¿yli fa³szywe oœwiadczenie lu-
stracyjne. Po drugie – równie¿ bardzo niebezpie-
czna okolicznoœæ – potencjalnie po zorientowa-
niu siê, jakiego rodzaju materia³y tam s¹, daje to
mo¿liwoœæ szanta¿owania osób, co do których ci
byli pracownicy s³u¿b bezpieczeñstwa czy tajni
informatorzy wiedz¹, ¿e one te¿ by³y zaanga¿o-
wane w jakiœ taki sposób, który bynajmniej nie
przynosi im chwa³y, a tym samym mog¹ byæ
przez nich szanta¿owane. Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Senatorze! Wysoki Senacie! Nie jesteœmy

w pierwszym dniu obowi¹zywania tej ustawy.
Mieliœmy okazjê obserwowaæ, co siê dzia³o z tymi
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materia³ami tajnymi, wed³ug pana senatora.
I prawnie one s¹ tajne, ale faktycznie to wygl¹da³o
tak, ¿e mieliœmy korowód ró¿nych spraw, kiedy
ludzie, praktycznie bez ¿adnej procedury, byli de
facto lustrowani. Ja nie chcê powiedzieæ, ¿e byli
szanta¿owani, nie mam takiej wiedzy. Niemniej
jednak sytuacja, która przez kilka lat narasta³a
i której wszyscy byliœmy œwiadkami czytaj¹c gaze-
ty, s³uchaj¹c radia i ogl¹daj¹c telewizjê, sk³ania
do jednego wniosku i to jest ten wniosek, to jest ta
myœl zasadnicza tej ustawy. Nie jestem jej auto-
rem, ale chyba mogê siê pokusiæ o stwierdzenie,
¿e ta myœl jest tutaj czytelna: chodzi o zdecydowa-
ny krok w kierunku otwarcia tych zasobów dla
wszystkich, którzy z takich czy innych powodów
byli przedmiotem zainteresowania tych s³u¿b. I to
jest ten motyw. Te doœwiadczenia, z³e doœwiad-
czenia z funkcjonowania ustawy, je¿eli chodzi
o przestrzeganie zasad, o jakich pan senator mó-
wi³, sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e nale¿y ten kr¹g po-
szerzyæ i nie uzale¿niaæ tego dostêpu wy³¹cznie od
bycia pokrzywdzonym w rozumieniu tej ustawy.
Ja ju¿ nie chcê rozwijaæ tematów bardziej praw-
nych, tego, jakie s¹ trudnoœci z ustaleniem, kto
jest tym pokrzywdzonym, a kto nie. Nie chcê tutaj
zwracaæ uwagi na mo¿liwoœæ politycznego pod-
chodzenia do tej decyzji. Na pewno s¹ takie mo¿li-
woœci w obecnym stanie prawnym. Omawiana
nowelizacja, je¿eli dobrze odczytujê myœl auto-
rów, ma po³o¿yæ temu kres, ma udostêpniæ tê wie-
dzê wszystkim, którzy s¹ tam wymieniani, byæ
mo¿e chroni¹c ich przed innymi formami nacis-
ków czy szanta¿u, które niestety równie¿ w obec-
nym stanie prawnym, jak myœlê, s¹ mo¿liwe.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Ja mam krótkie pytanie, Panie Ministrze. Pan

tak ³atwo powiedzia³, ¿e rz¹d zgadza siê i popiera tê
ustawê. Czy naprawdê rz¹d, ministerstwo, które
pan reprezentuje, nie mia³o ¿adnych w¹tpliwoœci,
chocia¿by co do zapisu o udostêpnianiu orygina³ów
dokumentów wszystkim, którzy bêd¹ tego chcieli?
Czynaprawdêniewidzicie tutaj ¿adnychzagro¿eñ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Myœlê, ¿e jest to te¿ kwestia techniczna zwi¹za-

na ze sposobem, w jaki bêdzie nastêpowa³o za-
znajamianie siê z tymi orygina³ami. Bo gdyby to
by³o bez ¿adnej kontroli, to by³yby pewne niebez-
pieczeñstwa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Paszkowski. Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam jeszcze takie pytanie co do strony for-

malnej zajmowania opinii przez rz¹d. Jestem
mianowicie zainteresowany, czy rz¹d przed wyda-
niem swojej opinii w zakresie zmiany tej ustawy
pozna³ stanowisko prezesa IPN lub ewentualnie
Kolegium IPN?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
To trzeba by³oby rzeczywiœcie sprawdziæ. Jest

tutaj pan dyrektor i chcia³bym go zapytaæ, czy
zwracaliœmy siê… Nie zwracaliœmy siê. Jest pan
prezes. Pan prezes, z tego co mi wiadomo, a by³em
obecny w czasie pierwszego czytania, nie zaj¹³
stanowiska nawet w pierwszym czytaniu w Sej-
mie. A wiêc myœmy nie mieli takiego… Zreszt¹
procedura wypracowania stanowiska rz¹du wy-
maga skonsultowania stanowiska rz¹du z cz³on-
kami rz¹du, czyli z cz³onkami Rady Ministrów. I to
zosta³o uczynione.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze pytania?
Wszystko jasne. Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Pan prezes? Proszê bardzo.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To, co ja móg³bym mieæ do powiedzenia, w du-

¿ej mierze zbie¿ne jest ze stanowiskiem rzecznika
praw obywatelskich, dlatego te¿ mówi¹c bêdê sta-
ra³ siê robiæ to krótko, ¿eby nie powtarzaæ argu-
mentów rzecznika.

Zanim jednak powiem cokolwiek na temat pro-
jektu ustawy czy ju¿ ustawy, chcia³bym mo¿e
uzupe³niæ wypowiedŸ pana wiceministra. Otó¿
prezes Instytutu Pamiêci Narodowej nie zosta³ za-
proszony na pierwsze czytanie tej ustawy w Sej-
mie, w zwi¹zku z tym nie móg³ zaj¹æ stanowiska.
Zajmowa³ takie stanowisko na zaproszenie pana
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pos³a Kalisza, przewodnicz¹cego odnoœnej komi-
sji w Sejmie. To by³a pierwsza okazja, przy której
Instytut Pamiêci Narodowej móg³ zaj¹æ stanowis-
ko na temat tej ustawy.

Jeœli pañstwo zatem pozwolicie, bêdê ustosun-
kowywa³ siê do ustawy, która wysz³a z Sejmu
i która jest przedmiotem refleksji izby wy¿szej,
zdaj¹c sobie oczywiœcie sprawê z tego, ¿e w komi-
sji senackiej poczynione zosta³y istotne poprawki.
W czasie mojej wypowiedzi bêdê tylko ewentual-
nie zaznacza³, które uwagi niejako nale¿y umie-
œciæ ju¿ w kontekœcie poprawek wniesionych
przez komisjê, które przecie¿ niekoniecznie mu-
sz¹ zostaæ przez Wysok¹ Izbê przeg³osowane.

Chcia³bym zatem na pocz¹tek poczyniæ mo¿e
pewne uogólniaj¹ce uwagi na temat tej ustawy.
Otó¿ nie ulega dla mnie w¹tpliwoœci, jest dla mnie
oczywiste – mówiê to jako osoba, która jest zobo-
wi¹zana przestrzegaæ prawa, ale równie¿ jako
osoba, która praktycznie musi kierowaæ wielk¹
instytucj¹, z³o¿on¹ w zasadzie z czterech instytu-
cji, ³¹czonych w jakiœ sposób w swoich zadaniach,
obszarach dzia³alnoœci, obszarach prawnych,
które przy tej okazji musz¹ byæ respektowane,
a wiêc bardzo skomplikowan¹ struktur¹, dlatego
s¹ to uwagi osoby bêd¹cej równie¿ praktykiem –
¿e konsekwencj¹ wprowadzenia tej ustawy bêdzie
chaos w zarz¹dzaniu Instytutem Pamiêci Narodo-
wej.

Generalnie, gdybym mia³ w najwiêkszym skró-
cie charakteryzowaæ efekty proponowanych
zmian, powiedzia³bym, ¿e w wyniku tych zmian
rada instytutu bêdzie mia³a wszelkie kompeten-
cje, bêdzie mia³a wszelk¹ mo¿liwoœæ oceniania,
inicjowania, ale nie bêdzie mia³a ¿adnej odpowie-
dzialnoœci. Ca³a odpowiedzialnoœæ zostaje z³o¿o-
na na barki prezesa, równie¿ odpowiedzialnoœæ fi-
nansowa. Mo¿emy sobie zatem, przechodz¹c ju¿
z gruntu prawnego na grunt realnego ¿ycia i real-
nego funkcjonowania instytucji, odpowiedzieæ na
pytanie, jak mo¿e wygl¹daæ codzienne funkcjono-
wanie gremiów kierowniczych tego typu instytu-
cji, w sytuacji gdy prezes bêdzie ¿y³ z ci¹g³¹ œwia-
domoœci¹ tego, ¿e ca³kowita odpowiedzialnoœæ,
równie¿ finansowa, spoczywa na jego barkach,
zakres zaœ jego manewru, mo¿liwoœci i kompeten-
cji jest znacznie ograniczony. Wielokrotnie bêdzie
on zmuszony realizowaæ przedsiêwziêcia, które
mog¹ mu siê wydaæ ryzykowne. A jeœli nie bêdzie
ich realizowa³, to mo¿e staæ siê to powodem do po-
czynienia mu zarzutu, i¿ nie realizuje wytycznych
rady, i do jego odwo³ania. Dlatego te¿ rozwi¹zania,
które programuje ta ustawa, powtórzê, prowadz¹
do chaosu decyzyjnego w Instytucie Pamiêci Na-
rodowej. To po pierwsze.

Po drugie, wydaje mi siê, ¿e rozwi¹zania te de
facto naruszaj¹ niezale¿noœæ prezesa. Prezes
oczywiœcie w sensie werbalnym i deklaratywnym

w tej ustawie nadal pozostaje osob¹ niezale¿n¹ od
innych elementów ¿ycia politycznego. Je¿eli je-
dnak zostanie postawiony naprzeciwko mocnej
rady, to wówczas jego niezale¿noœæ staje siê po-
zorna.

Na dodatek zaburzeniu ulega swojego rodza-
ju transparentnoœæ w funkcjonowaniu kiero-
wnictwa instytucji. O ile bowiem obecnie jedyn¹
osob¹, której mo¿na stawiaæ zarzuty, któr¹
mo¿na ganiæ, chwaliæ, na któr¹ mo¿na próbo-
waæ naciskaæ, jest prezes i on mo¿e odrzucaæ te
naciski, a nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wiadomo,
kto jest odpowiedzialny za dzia³alnoœæ instytu-
cji, to teraz doprowadzamy do sytuacji, w której
ta odpowiedzialnoœæ ulega rozmyciu. A zatem
ewentualne naciski, je¿eli ktoœ chcia³by zmusiæ
Instytut Pamiêci Narodowej do podejmowania
innych dzia³añ ni¿ ten instytut podejmowaæ po-
winien, mog¹ byæ teraz rozrzedzone, mog¹ byæ
czynione na cz³onków rady, którzy przecie¿ bê-
d¹ mieli przewa¿aj¹c¹ pozycjê wedle nowych
propozycji. Istnieje zatem groŸba, ¿e ukszta³tuje
siê nieformalne kierownictwo, które bêdzie al-
ternatywne wobec kierownictwa formalnego.
Mo¿emy sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê, ¿e w ra-
dzie pojawi siê dwóch czy trzech przedstawicie-
li, ludzi, którzy bêd¹ mieli tytu³y naukowe,
a którzy bêd¹ zaufanymi ludŸmi partii politycz-
nych, rz¹du i którzy swoje wielkie wp³ywy bêd¹
mogli realizowaæ w sposób nieformalny. Myœlê,
¿e jestem obowi¹zany to powiedzieæ choæby dla-
tego, ¿e byæ mo¿e za rok czy za dwa lata oka¿e siê
to przestrog¹, która bêdzie mia³a jak¹œ wartoœæ.
Doprowadzamy do sytuacji, w której w Polsce
powstanie instytucja kierowana podobnie jak
w Bu³garii. Tam równie¿ jest kolektywne kiero-
wnictwo i w instytucji, która jest odpowiedni-
kiem Instytutu Pamiêci Narodowej, od piêciu
czy szeœciu lat trwa organizacyjny i funkcjonal-
ny pat.

Rada Instytutu Pamiêci Narodowej ma siê sk³a-
daæ z przedstawicieli œrodowiska naukowego. Ta-
kie sformu³owanie tej rady prezentowane jest ja-
ko odpolitycznienie instytutu. Jest to – na-
zwa³bym to z ca³kowit¹ odpowiedzialnoœci¹ – pro-
pagandowa zas³ona, bowiem de facto stworzony
zostaje mechanizm, w ramach którego œrodowis-
ka naukowe wci¹gane s¹ w mechanizm politycz-
ny. Nie ulega przecie¿ ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e œwiat
polityki, œwiat rozmaitych instytucji, œrodowiska
formalne i nieformalne, których tak wielk¹ na-
miêtnoœæ budzi dzia³alnoœæ Instytutu Pamiêci Na-
rodowej, bêd¹ stara³y siê zrobiæ wszystko, ¿eby
uzyskaæ jakiœ wp³yw na Radê Instytutu Pamiêci,
i bêd¹ mog³y to robiæ, naprawdê istnieje du¿e nie-
bezpieczeñstwo zaistnienia takiej sytuacji. Uwa-
¿am, i¿ istnieje realna groŸba tego, ¿e za dwa czy
trzy lata mo¿e dojœæ do sytuacji, w której bêdzie-
my widzieli w radzie dziewiêciu profesorów, ale
bêdziemy mówili, ¿e ten jest z PiS, ten jest z Plat-
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formy, ten jest z SLD, bêd¹ to nieformalni przed-
stawiciele tych partii, prezentuj¹cy ich racje.

Chcia³bym zwróciæ pañstwa uwagê na to, i¿
ustawa nak³ada nowe zadania na polskie uniwer-
sytety. Nie mam wiedzy o tym, czy by³o to konsul-
towane z Rad¹ G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego.
W ka¿dym razie jest to sytuacja, w której pañstwo
narzuca uniwersytetom maj¹cym autonomiê za-
dania, w wyniku których przedstawiciele nauki
formalnie wci¹gani s¹ w obrêb funkcjonowania
pañstwa. Wydaje mi siê, i¿ jest to istotne niebez-
pieczeñstwo, chocia¿ byæ mo¿e prawniczo mo¿li-
we do obrony.

Chcia³bym te¿ zwróciæ pañstwa uwagê na ko-
lejny paradoks zwi¹zany z t¹ ustaw¹. Mianowicie
jest ona prezentowana pod has³em „otwarcie ar-
chiwów”. Jest to absolutnie pozorna prawda. Ar-
chiwa w Instytucie Pamiêci Narodowej s¹ obecnie
ca³kowicie otwarte. Obecnie dostêp do nich mo¿-
na uzyskaæ œrednio w ci¹gu dwóch tygodni i sta-
ramy siê, ¿eby ten czas by³ jeszcze krótszy. Jedyny
nowy element, jaki pojawia siê w ustawie, to roz-
szerzenie dostêpu dla funkcjonariuszy i by³ych
tajnych wspó³pracowników. Jest to dodatkowy
element, który jest prezentowany jako otwarcie
archiwów. Na dodatek inicjator tej ustawy czy te¿
osoba, która – mo¿na powiedzieæ – jest twarz¹ tej
ustawy, pan pose³ Rybicki, otwarcie argumentu-
je, ¿e owo otwarcie archiwów spowoduje, i¿ nie bê-
dzie ju¿ lustracji w dotychczasowych kszta³cie.

Chcia³bym przy tej okazji, skoro dane jest mi
mówiæ o archiwach, poinformowaæ pañstwa, i¿
proponowany termin 31 grudnia 2012 r. spo-
rz¹dzenia inwentarza – tutaj przywo³am – inwen-
tarza archiwalnego zapewniaj¹cego opis zasobu
na poziomie jednostek archiwalnych w formie,
o której zadecyduje Rada Instytutu Pamiêci,
oznacza, ¿e jest to zadanie niewykonalne. Ustawa
nak³ada na prezesa – a je¿eli prezes nie wykona
ustawy w tym zakresie, to mo¿na go bêdzie na
przyk³ad odwo³aæ – obowi¹zek sporz¹dzenia in-
wentarza archiwalnego do poziomu opisu ka¿dej
teczki, tymczasem w Instytucie Pamiêci Narodo-
wej tych teczek jest prawie dwadzieœcia piêæ mi-
lionów. Instytut od d³u¿szego czasu przygotowuje
siê do publikacji inwentarzy archiwalnych, od kil-
ku lat prowadzimy w tym obszarze bardzo inten-
sywne prace. W zesz³ym roku wydaliœmy potê¿ny
informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Jest to ksiêga zawieraj¹ca ze-
stawienie instytucji, z których zosta³y przekazane
do instytutu archiwalia. Szacujemy, ¿e inwentarz
archiwalny, który opisywa³by zbiory do poziomu
ka¿dej teczki, musia³by obejmowaæ oko³o trzystu
tomów. W roku bie¿¹cym instytut opublikuje
pierwsze tomy inwentarzy archiwalnych – myœli-
my, ¿e bêdzie to oko³o dziesiêciu tomów – jednak
zadanie, które bardzo intensywnie realizujemy

obecnie, z ca³¹ pewnoœci¹ nie bêdzie zrealizowane
do 2012 r.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na jeszcze jeden ele-
ment ustawy, który budzi mój sprzeciw obywatel-
ski. Otó¿ nowelizacja modyfikuje na³o¿ony na
Biuro Lustracyjne Instytutu Pamiêci Narodowej
obowi¹zek publikowania katalogu osób rozpraco-
wywanych przez bezpiekê. O ile do tej pory w tym
katalogu mog³y byæ umieszczane tylko osoby,
które nie by³y czynnymi dzia³aczami PZPR, które,
najogólniej mówi¹c, nie by³y zaanga¿owane w sy-
stem represji, o tyle teraz katalog zosta³ zmodyfi-
kowany w ten sposób, i¿ bêdzie w nim mo¿na obok
Jana Rulewskiego umieœciæ Jerzego Urbana i in-
ne osoby zwi¹zane z systemem represji. S¹ to rze-
czywiœcie bardzo zaskakuj¹ce zmiany. Zwracaliœ-
my na nie uwagê w podkomisji i w komisji sejmo-
wej, zreszt¹ podobnie, jak na inne szczegó³owe
zmiany, o których bêdê mówi³ za chwilê, jednak
nasze uwagi praktycznie nie spotka³y siê z ¿a-
dnym zainteresowaniem b¹dŸ te¿ przeg³osowano
je w toku prac komisji.

Pan minister, wiceminister sprawiedliwoœci,
odnosi³ siê do pytañ panów senatorów doty-
cz¹cych nadzoru rady nad dzia³alnoœci¹ prokura-
torów g³ównej komisji œcigania zbrodni. Bardzo
wa¿ne jest sformu³owanie o rekomendacjach. Za-
ryzykowa³bym twierdzenie, ¿e s³owo „rekomenda-
cje” jest bardzo mocnym s³owem i w codziennej
dzia³alnoœci mo¿e byæ odczytywane jako dyrekty-
wa. A zatem formu³owanie rekomendacji, jak
s¹dzê, rozumiane jest przez twórców ustawy
w ten sposób, i¿ rada bêdzie, ¿e tak powiem, for-
matowa³a dzia³alnoœæ Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, jeœli chodzi o wszystkie g³ówne obszary, czyli
bêdzie dyktowa³a czy te¿ bardzo mocno zaznacza-
³a swoje ¿yczenia w przypadku takich kierunków
jak: badania naukowe, edukacja, udostêpnianie
dokumentów – chodzi o sposób ich udostêpniania
– œciganie zbrodni oraz procedury lustracyjne.
W tym kontekœcie bardzo zaniepokoi³a mnie dzi-
siejsza wypowiedŸ pana pos³a Rybickiego – inicja-
tora czy te¿ osoby odpowiedzialnej za tê ustawê
w Sejmie – dla „Gazety Wyborczej”, i¿ Instytut Pa-
miêci Narodowej powinien siê zaj¹æ wy³¹cznie œci-
ganiem zbrodni hitlerowskich i stalinowskich.
Byæ mo¿e pan pose³ Rybicki uznaje, i¿ zbrodnie
komunistyczne pope³nione po roku 1953 nie po-
winny byæ œcigane przez instytut.

W dyskusji by³a równie¿ mowa o zbiorze za-
strze¿onym. Jak pañstwo wiecie z dorocznych
sprawozdañ, które mam zaszczyt sk³adaæ przed
Izb¹, zbiór zastrze¿ony w Instytucie Pamiêci Na-
rodowej systematycznie siê zmniejsza. Mogê po-
wiedzieæ, ¿e obecnie zbli¿amy siê do momentu,
kiedy bêdzie on zmniejszony o 50% w porównaniu
ze stanem sprzed trzech lat. Jednak i tutaj poja-
wi³y siê pewne niebezpieczeñstwa. Otó¿ od jakie-
goœ czasu wojskowe s³u¿by specjalne zaczê³y for-
sowaæ interpretacjê, wedle której zbiór zastrze¿o-
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ny nie jest w³asnoœci¹ Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, lecz w³asnoœci¹ tych s³u¿b bêd¹c¹ w u¿ytko-
waniu czy te¿ w dyspozycji instytutu. Obecnie,
decyzj¹ ministra obrony narodowej, de facto nie
mo¿na wykorzystywaæ zbioru zastrze¿onego w je-
go czêœci wojskowej. Jak wiadomo, pracownicy
instytutu mog¹ wchodziæ do tego magazynu tylko
z przedstawicielami w³aœciwej s³u¿by, ale s³u¿by,
na ¿yczenie pana ministra obrony narodowej,
ca³kowicie neguj¹ tê mo¿liwoœæ. Mówiê to dlatego,
i¿ wydaje mi siê, ¿e realne ¿ycie bardzo czêsto od-
biega od zapisów ustawowych. To, czy w projekcie
ustawy zapisana jest weryfikacja zbioru zastrze-
¿onego co trzy lata lub co piêæ lat, ma mo¿e mniej-
sze znaczenie ni¿ bie¿¹ca interpretacja przepi-
sów. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e przegl¹d zbioru za-
strze¿onego razem z przedstawicielami s³u¿b cy-
wilnych odbywa siê na bie¿¹co. On postêpuje. Jak
s¹dzê, bêdê w zgodzie z prawd¹, je¿eli powiem, ¿e
obie strony, mówiê o s³u¿bach cywilnych i o IPN,
tê potrzebê przegl¹du dostrzegaj¹.

Je¿eli pañstwo pozwol¹, to chcia³bym teraz
przejœæ do bardziej szczegó³owych uwag. Bêdê siê
stara³ przedstawiæ je w skrócie, bowiem znaczna
czêœæ tych spraw zosta³a ju¿ poruszona przez
rzecznika praw obywatelskich.

Zatem, je¿eli chodzi o art. 1 pkt 2 lit. a doty-
cz¹c¹ art. 10 ust. 1 i zak³adaj¹ca, ¿e prezes Insty-
tutu Pamiêci Narodowej bêdzie powo³ywany i od-
wo³ywany przez Sejm za zgod¹ Senatu, to insty-
tut stoi na stanowisku, i¿ w tej kwestii, a wiêc
kwestii powo³ywania i odwo³ywania organów
przez Sejm, kwestii nale¿¹cej do materii ustawo-
wej, nale¿a³oby postulowaæ szczegó³owe okreœle-
nie wiêkszoœci.

Je¿eli zaœ chodzi o zasady i tryb og³aszania
konkursu na stanowisko prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej, to stoimy na stanowisku, ¿e tê
sprawê powinna regulowaæ ustawa.

S¹dzimy tak¿e, i¿ kompetencja Rady Instytutu
Pamiêci Narodowej dotycz¹ca og³aszania i roz-
strzygania konkursów o granty, czyli konkursów
na przedsiêwziêcia naukowe, stwarza wielkie ry-
zyko. Konkursy grantowe w polskiej nauce orga-
nizowane s¹ przede wszystkim przez minister-
stwo nauki i podleg³y mu Komitet Badañ Nauko-
wych – wydaje siê, ¿e zmienia siê nazwa tej komór-
ki – w ka¿dym razie te konkursy objête s¹ nie-
zwykle szczegó³owymi przepisami, s¹ transpa-
rentne, recenzenci s¹ tajni itd., itd., tworzone s¹
specjalne procedury w zwi¹zku z tym zadaniem.
Na³o¿enie tego obowi¹zku na Instytut Pamiêci
Narodowej jest de facto powierzeniem instytutowi
nowego zadania, do którego powinna zostaæ stwo-
rzona odrêbna struktura. W ustawie z kolei to no-
we zadanie, a wiêc inicjowanie i rozstrzyganie
przez radê konkursów, jest opisane w dwóch
wierszach. Wydaje mi siê to niezwykle istotne,

tym bardziej i¿ w nowym, dodanym do ustawy, ar-
tykule ustawodawca proponuje, aby pierwsze
konkursy na granty zosta³y zorganizowane ju¿
w szeœæ miesiêcy po powo³aniu Rady Instytutu
Pamiêci Narodowej. W moim przekonaniu grozi to
po prostu stworzeniem mechanizmu niekontrolo-
wanego wyp³ywu pieniêdzy bud¿etowych do je-
dnostek, osób i instytucji spoza Instytutu Pamiê-
ci Narodowej. Dlatego te¿ gdyby ten punkt zosta³
utrzymany, to, jak s¹dzê, spraw¹ niezwykle wa¿-
n¹ by³oby stworzenie, i byæ mo¿e wpisanie do
ustawy, bardzo precyzyjnych zapisów doty-
cz¹cych regu³, które bêd¹ okreœla³y sposób, w jaki
te granty przez instytut powinny byæ udzielane.

Przy tej okazji chcia³bym te¿ sprostowaæ bar-
dzo popularne w parlamencie twierdzenie, i¿ pra-
cownicy Instytutu Pamiêci Narodowej dostaj¹ ja-
kieœ niezwyk³e pieni¹dze za swoje publikacje.
Spotka³em siê z opiniami, ¿e gdy pracownik Insty-
tutu Pamiêci Narodowej publikuje jak¹œ ksi¹¿kê,
to dostaje wielkie pieni¹dze z jakiegoœ specjalne-
go, osobnego funduszu i ten fundusz teraz ma byæ
przeznaczony na potrzeby ca³ego œrodowiska na-
ukowego, spoza Instytutu Pamiêci Narodowej.
Otó¿ pracownicy Instytutu Pamiêci Narodowej
nie dostaj¹ ¿adnych honorariów za publikowane
przez siebie ksi¹¿ki, czyni¹ to w ramach obowi¹z-
ków s³u¿bowych.

Kolejn¹ kwesti¹, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
pañstwa uwagê, jest kwestia odwo³ania prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej z powodu nieprzyjê-
cia jego sprawozdania. Nie chcê tutaj ustosunko-
wywaæ siê do kwestii samego odwo³ania, bowiem
o tym ju¿ zadecyduje ustawodawca, jednak zasa-
dnicze w¹tpliwoœci budzi fakt, i¿ nie zosta³o
w ustawie sprecyzowane, czym ma siê ró¿niæ
sprawozdanie sk³adane radzie od informacji sk³a-
danej corocznie przez prezesa parlamentowi. Mo-
¿e dojœæ do paradoksalnej sytuacji, kiedy sprawo-
zdanie z³o¿one radzie zostanie odrzucone, a infor-
macja z³o¿ona parlamentowi zostanie przyjêta.
Wówczas bêdzie to automatyczny wniosek o od-
wo³anie prezesa przez cia³o czy gremium stoj¹ce
ni¿ej hierarchicznie – i stanie siê to w sytuacji,
kiedy parlament tak¹ informacjê mo¿e przyj¹æ.
Wydaje mi siê, ¿e ten zapis jest niezwykle ryzyko-
wny równie¿ z tego prostego powodu, ¿e obecnie
ka¿dorazowo informacja sporz¹dzana przez pre-
zesa Instytutu Pamiêci Narodowej dla parlamen-
tu jest przedk³adana Kolegium Instytutu Pamiêci
Narodowej, które je akceptuje. Tak wiêc tutaj jest
równie¿ pewna niekonsekwencja, bowiem i obec-
nie istnieje mechanizm oceny sprawozdania.

Kolejna w¹tpliwoœæ, jak¹ chcia³bym tutaj za-
prezentowaæ w imieniu kierownictwa Instytutu
Pamiêci Narodowej, dotyczy cz³onkostwa w Ra-
dzie Instytutu Pamiêci. Wydaje siê nam bowiem,
¿e ograniczenie prawa przynale¿noœci do rady in-
stytutu tylko do osób, które maj¹ stopieñ dokto-
ra lub wy¿szy i specjalizuj¹ siê w historii najnow-
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szej, jest ograniczeniem dostêpu do funkcji pub-
licznych.

Rada Instytutu Pamiêci Narodowej przez auto-
rów ustawy zosta³a potraktowana jak rada insty-
tutu historii jakiegoœ uniwersytetu, a przecie¿ to
nie jest rada naukowa instytutu historii akademii
nauk czy uniwersytetu, ale jest to gremium kon-
trolno-doradcze prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, a wiêc szefa instytucji pañstwowej. I ta in-
stytucja pe³ni nie tylko funkcje naukowe, ale rów-
nie¿ ma funkcje: wielkiego archiwum, lustracyjne
i prokuratorskie. Jednym s³owem, jest instytucj¹
niezwykle zró¿nicowan¹, czyli to nie mo¿e byæ ra-
da naukowa. A je¿eli tak, to kontrolne funkcje ra-
dy powinny byæ, tak s¹dzimy, sprawowane przez
osoby wa¿ne w ¿yciu publicznym, tak wiêc nieko-
niecznie przez osoby z tytu³em naukowym. Gdy-
byœmy zastosowali tak rygorystyczn¹ – chocia¿
s³owo „rygorystyczn¹” jest tutaj bardzo z³e – tak
specyficzn¹ kategoriê, tak specyficzne kryterium,
jakim jest stopieñ naukowy, to w Radzie Instytutu
Pamiêci Narodowej nie móg³by siê nigdy znaleŸæ
ani pastor Gauck, ani Marianne Birthler, czyli ko-
lejni szefowie BStU, naszego niemieckiego odpo-
wiednika, a przecie¿ s¹ to osoby o niew¹tpliwym
i potê¿nym autorytecie publicznym.

(Senator Bogdan Paszkowski: Bartoszewski te¿
by nie by³.)

Tak, równie¿ pan profesor Bartoszewski nie
móg³by siê znaleŸæ w tej radzie.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: A co
by profesor Bartoszewski na to powiedzia³?)

S¹dzimy zatem, ¿e tak specyficzne zakreœlenie
wymagañ wobec cz³onków Rady Instytutu Pamiê-
ci jest nadmiernym ograniczeniem w dostêpie do
funkcji publicznych.

Pomijam ju¿ tutaj uwagi, o których mówi³ pan
rzecznik praw obywatelskich, miêdzy innymi
wspomnia³ on o tym, z jakiego grona maj¹ pocho-
dziæ kandydaci do Rady Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, je¿eli dojdzie do ponownej procedury wy-
boru. Chcia³bym jednak powtórzyæ za rzeczni-
kiem praw obywatelskich zasadnicz¹ w¹tpliwoœæ,
dotycz¹c¹ art. 15 ust. 17, a wiêc artyku³u, który
mówi o wyborach przedstawicieli do zgromadze-
nia elektorów, a póŸniej o wyborach kandydatów
do rady. Otó¿ przepisy ustawy, o której dyskutu-
jemy, nie precyzuj¹, czy cz³onkowie rad nauko-
wych wybieraj¹ elektorów spoœród swojego grona
czy te¿ spoœród osób zewnêtrznych. Podobnie nie
jest wiadomo, czy zgromadzenie elektorów ma
wybieraæ kandydatów do rady ze swojego grona
czy te¿ spoœród osób spoza grona elektorów. Ta
w¹tpliwoœæ wydaje siê fundamentalna, zreszt¹
by³a ona wielokrotnie zg³aszana w czasie obrad
komisji sejmowej, choæ, niestety, nie spotka³a siê
z nale¿ytym czy w ogóle z jakimkolwiek zaintere-
sowaniem.

Chcia³bym równie¿ zwróciæ pañstwa uwagê na
art. 15 ust. 19, stanowi¹cy delegacjê dla prezesa
Rady Ministrów do okreœlania w drodze rozpo-
rz¹dzenia trybu i terminu zg³aszania kandydatów
do Rady Instytutu Pamiêci Narodowej, przy
uwzglêdnieniu koniecznoœci sprawnego postêpo-
wania kwalifikacyjnego. Otó¿ w ustawie brak jest
przepisu, który okreœla³by, ¿e kandydaci podlega-
j¹ takiemu postêpowaniu kwalifikacyjnemu. Ju¿
pomijam to, ¿e olbrzymia w³adza w konstruowa-
niu procedury wyborczej do Rady Instytutu Pa-
miêci Narodowej przy okreœlaniu szczegó³ów tej
procedury zosta³a powierzona prezesowi Rady
Ministrów. Tak wiêc byæ mo¿e mamy tutaj do czy-
nienia z sytuacj¹, w której prezes instytutu – któ-
ry przecie¿ jest niezale¿ny od innych instytucji
pañstwowych i politycznych – bêdzie wybierany
w sposób, który okreœli jedna z tych instytucji.

Chcia³bym wreszcie zwróciæ pañstwa uwagê na
bardzo nieprecyzyjne zapisy art. 30, dotycz¹ce
dostêpu do dokumentów, do archiwaliów zgro-
madzonych w Instytucie Pamiêci Narodowej. Mia-
nowicie u¿ywane tam s¹ s³owa „dokument” i „ko-
pia” w oderwaniu od zapisów obecnie obowi¹zu-
j¹cego i niekwestionowanego art. 7 ustawy o In-
stytucie Pamiêci Narodowej, w którym zawarta
jest definicja dokumentu. Otó¿ wed³ug tego arty-
ku³u, dokumentami w rozumieniu ustawy s¹
wszelkie noœniki informacji, niezale¿nie od formy
przechowywania informacji, w tym w szczególno-
œci: akta, kartoteki, rejestry, pliki komputerowe,
pisma, mapy, filmy i inne noœniki obrazu, noœniki
dŸwiêku i wszystkich innych form zapisu, a tak¿e
kopie, odpisy i inne duplikaty tych noœników in-
formacji.

Zatem w œwietle definicji w obecnej ustawie do-
kumentem s¹ zarówno orygina³y, jak i kopie, zaœ
w proponowanych zapisach nowelizacji ustawy
nie ma precyzyjnego zapisu, czyli nie wiadomo, co
ustawodawca rozumie przez termin „kopia”. Mo¿-
na domniemywaæ, ¿e rozumie kopiê wytworzon¹
przez Instytut Pamiêci Narodowej, jednak zapis
jest tutaj bardzo nieprecyzyjny.

Koñcz¹c, pragnê stwierdziæ, ¿e Instytut Pamiê-
ci Narodowej wyra¿a swoj¹ opiniê na temat tej
ustawy wtedy, kiedy jest o to proszony. I poniewa¿
prezes instytutu zosta³ proszony przez marsza³ka
Senatu o wyra¿enie opinii, uczyni³ to. Z ca³¹ pew-
noœci¹ Instytut Pamiêci Narodowej bêdzie prze-
strzega³ ustawy, jakakolwiek by ona by³a, kiedy
droga legislacyjna zostanie ju¿ w pe³ni zakoñczo-
na. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, rozumiem, ¿e pañstwo senato-

rowie chcieliby zadaæ panu jeszcze parê pytañ.
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Apelowa³bym do pañstwa senatorów o krótkie,
niezbêdne pytania, potrzebne do formu³owania
konkretnych, merytorycznych wniosków, bo-
wiem w tej chwili ju¿ w³aœciwie wiemy wszystko
na temat tej ustawy.

Kto z pañstwa ma jakieœ pytania?
Pan senator Paszkowski by³ pierwszy.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Marsza³ku, chcia³bym zadaæ kilka pytañ.
Pierwsze pytanie, takie generalne, które zada-

³em siedz¹cemu obok mnie senatorowi Rulewskie-
mu. A poniewa¿ nie uzyska³em od niego odpowie-
dzi, chcia³bym jednak siê dowiedzieæ, jaki jest cel
tej ustawy. Dzisiaj na sali nie ma przedstawiciela
projektodawcy, a nie wiemy, o co w zasadzie w tej
ustawie chodzi. I ja jako senator…

(G³osy z sali: Ratio legis.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Wie-

my, wiemy.)
…oczekiwa³bym jednak pewnej oceny. W tej

chwili diagnoza jest taka, ¿e Instytut Pamiêci Na-
rodowej dzia³a Ÿle i ¿e trzeba zmieniæ niektóre roz-
wi¹zania ustawowe. Chcia³em uzyskaæ od senato-
ra Rulewskiego odpowiedŸ na moje pytanie, je-
dnak jej nie uzyska³em. Od pana…

(Senator Jan Rulewski: By³a.)
(G³os z sali: By³a wstrzemiêŸliwa.)
Powiedzia³bym, ¿e by³a doœæ ogólna. B¹dŸmy

odpowiedzialni za to, co zostaje tutaj wypowie-
dziane.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bar-
dzo wspó³czujemy panu senatorowi.)

(Poruszenie na sali)
I choæ poœrednio ju¿ j¹ uzyska³em, proszê pana

o tak¹ ocenê.
Chcia³bym jeszcze zadaæ inne pytanie. Wracam

tutaj do kwestii rekomendacji, bo minister spra-
wiedliwoœci trochê jakby siê przeœlizgn¹³ po tym
temacie, a ja w tej chwili nie wiem, jaki jest na
gruncie polskiego prawa termin uzyskania reko-
mendacji, i to nie tylko tych dotycz¹cych kierun-
ków badañ, ale i œcigania zbrodni. Dla mnie jest to
– na przyk³ad id¹c œladem wyroku warszawskiego
s¹du, jaki pad³ ostatnio w zwi¹zku z dostêpem do
informacji niejawnych w kontekœcie ewentualnej
inwigilacji dziennikarzy – jakaœ bia³orutenizacja
polskiego prawa.

W œlad za tym powiem, ¿e mam jeszcze i inne
pytanie. W kontekœcie mo¿liwoœci odwo³ania pre-
zesa Instytutu Pamiêci Narodowej oraz cz³onka
Rady Instytutu Pamiêci pojawia siê chyba nowe
pojêcie, mianowicie ¿e ten¿e cz³onek lub ten¿e
prezes dzia³a na szkodê Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, co stanowi podstawê do ich odwo³ania.
Moje pytanie jest takie: czy na gruncie obowi¹zu-

j¹cej ustawy wystêpuje taki termin? Kiedy prze-
gl¹da³em tê ustawê, widzia³em, ¿e jest w niej mo-
wa o niedope³nianiu czy niewykonywaniu obo-
wi¹zków wynikaj¹cych z ustawy itd. Jednak tutaj
pojawia siê termin trochê z peerelowskiego pra-
wa, mówi¹cy, ¿e ktoœ dzia³a „na szkodê”, w tym
wypadku na szkodê Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. Jeszcze pamiêtam terminologiê peerelowsk¹:
ktoœ dzia³a na szkodê interesów Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej.

Tak wiêc czy na gruncie obecnie obowi¹zu-
j¹cej ustawy w odniesieniu do cz³onka rady, ko-
legium czy te¿ prezesa wystêpuje taki termin, czy
jest taki zapis, ¿e podstaw¹ do jego odwo³ania
jest to, ¿e dzia³a on na szkodê interesu Instytutu
Pamiêci Narodowej? Co to w ogóle oznacza, co ro-
zumiemy przez to, ¿e ktoœ dzia³a na szkodê inte-
resu danej instytucji, w tym przypadku Instytu-
tu Pamiêci Narodowej, i kto to bêdzie ustala³?
Dziêkujê.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Oczywiœcie, je¿eli mia³bym odpowiedzieæ na
pana pytanie, na pytanie o cel ustawy, to odpo-
wiedzia³bym tak, jak powinien odpowiedzieæ
szef instytucji pañstwowej, a ja chcia³bym je-
dnak uchyliæ siê zgrabnie od odpowiedzi na to
pytanie. Przy³¹czê siê mo¿e tutaj do wielce prze-
ze mnie szanowanego pana senatora Rulew-
skiego, stanê obok niego. Myœlê, ¿e powinniœmy
– a przynajmniej ja powinienem – unikaæ sfor-
mu³owañ, które mog³yby zostaæ odebrane
w sposób nazbyt publicystyczny. Jaki bêdzie
efekt tej ustawy? Dla mnie nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e jej efektem bêdzie os³abienie spójnoœci
kierowania t¹ instytucj¹.

Drugie pytanie, jakie pan zada³, dotyczy³o re-
komendacji. Otó¿ dla mnie rzeczywiœcie jest to
bardzo niepokoj¹cy punkt w nowej ustawie. Ten
punkt wcale nie brzmi tak miêkko, bo on mo¿e –
w zale¿noœci od uk³adu si³ pomiêdzy rad¹ a pre-
zesem, od wp³ywów poszczególnych cz³onków
rady i tak dalej – brzmieæ bardzo mocno albo
mo¿e brzmieæ bardzo s³abo. Nie wyobra¿am so-
bie równie¿, w jaki sposób mog¹ byæ udzielane
rekomendacje prokuratorom prowadz¹cym œle-
dztwa w Instytucie Pamiêci Narodowej. Nie zga-
dzam siê tutaj z tym, co powiedzia³ pan wicemi-
nister sprawiedliwoœci, ¿e s¹ to podobne wyty-
czne – a takie sformu³owanie zosta³o u¿yte przez
ministra sprawiedliwoœci, kiedy mia³ on nadzór
nad prokuratur¹ – z tego prostego powodu, ¿e
w Radzie Instytutu Pamiêci Narodowej prawie
nie bêdzie prawników. To bêdzie rada, która bê-
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dzie formowana na zupe³nie innej zasadzie ni¿
instytucje, które mog³yby udzielaæ jakichkol-
wiek wytycznych prokuratorom. Zreszt¹ w pol-
skim prawie obecnie instytucj¹ zwierzchni¹ nad
prokuratorami jest prokurator generalny. St¹d
nie wydaje mi siê, ¿eby mo¿na by³o mówiæ pro-
kuratorom, ¿e na przyk³ad mog¹ prowadziæ tyl-
ko œledztwa dotycz¹ce okresu stalinowskiego,
a okresów póŸniejszych ju¿ nie. Chocia¿ byæ mo-
¿e, je¿eli s¹dziæ po ostatnich wypowiedziach
prasowych pana pos³a Rybickiego, twórcy tej
ustawy mieli tak¹ koncepcjê.

Trzecie pytanie dotyczy³o kwestii odwo³ania
prezesa z takiego powodu, ¿e dzia³a on na szkodê
Instytutu Pamiêci Narodowej. Prawdê mówi¹c,
nie pamiêtam, jak to wygl¹da w œwietle obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy, chyba punkt z podobnym
sformu³owaniem siê w niej znajduje. Niemniej je-
dnak s¹dzê, ¿e problem nie tkwi w samym sfor-
mu³owaniu, ¿e ktoœ dzia³a na szkodê czy zanie-
dbuje swoje obowi¹zki, ale w procedurze, na pod-
stawie której mo¿na mu taki zarzut postawiæ, za-
sadnie b¹dŸ te¿ niezasadnie. Je¿eli w ustawie nie
ma okreœlonych kryteriów, na podstawie których
mo¿na odrzuciæ sprawozdanie prezesa… Bo tam
jest tylko sformu³owanie, ¿e rada mo¿e odrzuciæ
sprawozdanie prezesa, co oznacza wniosek o jego
odwo³anie, ale nie ma tam w ogóle opisanych
kryteriów czy te¿ powodów, dla których mo¿na
odrzuciæ to sprawozdanie. Jednym s³owem, jest
tutaj ca³kowita dowolnoœæ, rada ma ca³kowit¹
dowolnoœæ w ocenie tego sprawozdania. Tak wiêc
to, czy pretekst do odwo³ania prezesa bêdzie bar-
dziej lub mniej zgrabny, nie odgrywa ju¿ tak du-
¿ej roli. W³aœnie to jest bardzo niebezpieczne, ¿e
pozycja prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
nagle staje siê bardzo chwiejna, bowiem, po pier-
wsze, bêdzie musia³ bez przerwy ogl¹daæ siê na
to, kto ma aktualnie wiêkszoœæ sejmow¹ i jakie
s¹ aktualne pr¹dy w polityce – a w naszej polityce
one mog¹ siê zmieniaæ z miesi¹ca na miesi¹c –
a po drugie, bêdzie musia³ na bie¿¹co znaæ uk³a-
dy personalne w radzie, ¿eby, broñ Bo¿e!, jego
pozycja siê nie zachwia³a. Choæ i tak to mo¿e
nast¹piæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski…
Przepraszam, pani senator Arciszewska by³a

pierwsza. Potem g³os zabierze pan senator An-
drzejewski.

Kto jeszcze siê zg³asza?
(G³os z sali: Senator Dobrzyñski.)
Dobrze, senator Dobrzyñski.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Prezesie, rozumiem delikatnoœæ, z jak¹
odpowiada pan na pewne pytania, jednak jest to
temat tak powa¿ny, ¿e trzeba nazywaæ rzeczy po
imieniu. Trzeba wzi¹æ pod uwagê to – o czym pan
równie¿ powiedzia³, a co my zauwa¿amy – ¿e nie-
które zmiany ustawowe œwiadcz¹ o tym, poniewa¿
argumentacja siê powtarza, ¿e nie s³uchano pana
poprzednich sprawozdañ. Wyjaœnione zosta³y
w nich pewne kwestie, a autorzy ustawy ci¹gle,
z uporem maniaka, umieszczaj¹ w niej pewne roz-
wi¹zania.

Mam pytanie zwi¹zane w³aœnie z dzia³alnoœci¹
instytutu. Poniewa¿ uwa¿am, ¿e je¿eli coœ Ÿle
dzia³a, zawsze mo¿na to ulepszyæ, mam pytanie
niejako id¹ce w inn¹ stronê: co ta ustawa ulepszy
w dzia³alnoœci IPN i czy widzi pan w niej jakieœ ele-
menty pozytywne?

Przytoczy³ pan wiele argumentów, które
œwiadcz¹ o tym, ¿e pewnymi zagadnieniami IPN
w ogóle nie bêdzie siê zajmowa³. Tak wiêc gdyby
móg³ pan w skrócie zdefiniowaæ zadania, które,
wed³ug tej propozycji, mia³by do wykonania in-
stytut – oczywiœcie oprócz tego, ¿e organizacyj-
nie zostanie totalnie, ¿e tak powiem, roz³o¿ony
na ³opatki.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Pani senator Arciszewska pyta, co ta ustawa
ulepsza, ja nie u¿y³bym tutaj s³owa „ulepsza”,
u¿y³bym s³owa „usprawnia”, bo nie wiem, czy ona
coœ ulepsza.

Otó¿ ustawa przewiduje, ¿e osobom, które
zwróc¹ siê do instytutu o udostêpnienie materia-
³ów ich dotycz¹cych, bêd¹ one udostêpniane bez
anonimizacji. Jest to niew¹tpliwie usprawnienie,
bowiem anonimizacja w sposób wrêcz niezwyk³y
spowalnia³a procedurê udostêpniania materia-
³ów. Nie wiem, czy jest to ulepszenie z punktu wi-
dzenia prawnego, bowiem wchodzimy tutaj w ob-
szar, który sygnalizowa³ ju¿ pan rzecznik, a wiêc
w obszar praw obywatelskich i tak dalej, i tak da-
lej. Decyzjê, czy takie rozwi¹zanie jest lepsze, po-
zostawiam Wysokiej Izbie, choæ na pewno uspra-
wnia ono pracê instytutu.

Pyta pani o nowe zadania instytutu, bo wszyst-
kie stare pozosta³y, tak wiêc przede wszystkim
wymieni³bym tutaj dwa. Pierwszym nowym zada-
niem jest obowi¹zek obs³ugi konkursów na gran-
ty naukowe, które bêd¹ inicjowane i rozstrzygane
przez radê instytutu. Zatem rada instytutu bêdzie
je rozpisywa³a, instytut bêdzie mia³ obowi¹zek je
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obs³ugiwaæ, daæ na ich obs³ugê pieni¹dze, a rada
bêdzie je rozstrzyga³a, zaœ odpowiedzialnoœæ za
wydatkowanie pieniêdzy na granty bêdzie ponosi³
prezes. To jest nowe zadanie, do którego obs³ugi
trzeba bêdzie stworzyæ nowy aparat administra-
cyjny. Drugim nowym, wielkim zadaniem bêdzie
zadanie sporz¹dzenia inwentarzy archiwalnych
do poziomu ka¿dej teczki. To zadanie jest w tej
ustawie bardzo mocno akcentowane. Ja powtó-
rzê: instytut od kilku lat przygotowuje siê do reali-
zacji inwentarzy. Prawdopodobnie informacja
o tym, ¿e to planujemy, dotar³a do twórców usta-
wy, bo nigdy nie tego kryliœmy, i zosta³a przez nich
wykorzystana. W roku bie¿¹cym instytut prawdo-
podobnie opublikuje pierwszych dziesiêæ tomów,
jednak wedle naszego obecnego stanu wiedzy
tych tomów powinno byæ oko³o trzystu, ¿eby w in-
wentarze uj¹æ opis ca³ego zasobu, prawie 88 kilo-
metrów bie¿¹cych, czyli prawie dwudziestu piêciu
milionów teczek. Tak ¿e to jest nie tyle nowe zada-
nie co do specyfiki, ile gwa³towne, dodatkowe ob-
ci¹¿enie pionu archiwalnego Instytutu Pamiêci
Narodowej.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bez
dodatkowych œrodków?)

Bez dodatkowych œrodków.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

A granty?)
Ja myœlê, ¿e je¿eli chodzi o inwentarze, to do-

datkowe œrodki nic nie pomog¹, dlatego ¿e in-
wentarz archiwalny jest opracowywany w ten
sposób, i¿ grupa archiwistów siada nad danym
zespo³em archiwalnym i po prostu musi opisaæ
teczki. Tutaj jest wiêc funkcja czasu i pracy lu-
dzi, a niezale¿nie od tego, ile by³oby na to pieniê-
dzy, ten czas siê nie skróci.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
A prezes odpowiada…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, niepokoi mnie kompetencja

otwarta rady w zakresie art. 23. Czy by³a mowa
o tym, co oznacza otwarcie tych kompetencji?
Bo w ustawie nowelizuj¹cej jest stwierdzenie:
„Poza innymi zadaniami okreœlonymi w ustawie
Rada Instytutu Pamiêci w szczególnoœci…”. To
znaczy, ¿e w ogólnoœci te kompetencje s¹ inne.
W jêzyku prawniczym „w szczególnoœci” otwiera
katalog dodatkowych kompetencji. Co poza
tym, co jest w szczególnoœci, i poza innymi zada-
niami okreœlonymi w ustawie jest w ogólnoœci?
Czy to by³o przedmiotem analizy?

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Nie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Nie by³o. Dziêkujê.
W tym momencie jest tu katalog otwarty, jest

nieograniczony zakres kompetencji rady w szcze-
gólnoœci, ja to tak rozumiem. Bo wymienia siê tyl-
ko przyk³ady, otwieraj¹c inne kompetencje. Tak
mamy to rozumieæ?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Nie by³o to przedmiotem pytañ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, gdy siê obserwowa³o ten okres

atakowania IPN – w zasadzie zacz¹³ siê on ju¿
w momencie objêcia w naszym kraju w³adzy przez
przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i nasili³
siê w momencie wydania tych opracowañ, tych
ksi¹¿ek o panu prezydencie Lechu Wa³êsie czy te¿
podania informacji na temat pana Aleksandra
Kwaœniewskiego – to z wypowiedzi osób, które wy-
stêpowa³y, a przecie¿ wystêpowa³o bardzo wiele
osób z dawnej opozycji antykomunistycznej, wy-
nika³o, i¿ ci wystêpuj¹cy, przynajmniej tak to
przedstawia³y media, s¹ niechêtni IPN. Ja mam
takie pytanie, Panie Prezesie. To przecie¿ IPN
opracowuje bardzo, bardzo wiele ró¿nego rodzaju
publikacji, bada bardzo wiele spraw, prowadzi
bardzo wiele badañ naukowych, nie tylko na te-
mat ostatnich lat dzia³ania naszego pañstwa, ale
i o wiele, wiele wczeœniejszego okresu. Czy ta
ustawa nie jest prób¹ obrony establishmentu po-
okr¹g³osto³owego? Czy to nie jest coœ, co ma zaha-
mowaæ pokazanie, jak dosz³o do Okr¹g³ego Sto³u,

52. posiedzenie Senatu w dniu 8 kwietnia 2010 r.
44 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej… (cd.)

(prezes J. Kurtyka)



jacy ludzie w nim uczestniczyli, co sta³o siê z na-
sz¹ histori¹ póŸniej, dlaczego od dwudziestu lat
nie mamy uporz¹dkowanych pewnych spraw ? Ja
rozumiem, ¿e to jest pytanie trudne i wiem, ¿e pan
jest w niezrêcznej sytuacji, ale je¿eli moglibyœmy
poznaæ pana opiniê w tym zakresie, to by³bym
bardzo wdziêczny. Dziêkujê.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
No rzeczywiœcie… Ja mo¿e odpowiem w ten

sposób. Pyta pan, jakie mog¹ byæ intencje. Ja nie
podejmujê siê tego okreœliæ, mogê jednak przywo-
³aæ publikowan¹ dzisiaj w „Gazecie Wyborczej”
wypowiedŸ pana pos³a Rybickiego, który zaleci³
instytutowi, aby skupi³ siê na œledztwach doty-
cz¹cych zbrodni hitlerowskich i stalinowskich,
a wiêc tak, jakby oczekiwa³, ¿e rok 1953 bêdzie za-
mkniêciem, granic¹ aktywnoœci instytutu.

Mogê zapewniæ, ¿e instytut zarówno w poprze-
dniej kadencji parlamentu, jak w czasie obecnej
kadencji parlamentu, zarówno w czasie rz¹dów
poprzedniej koalicji, jak i w czasie rz¹dów obecnej
koalicji, z ca³¹ pewnoœci¹ by³ niezale¿ny.

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie. Panie Prezesie, pan zape-

wne zna poprawki senackiej komisji sprawiedli-
woœci do tej ustawy. Czy one choæ trochê polep-
szaj¹ sejmowy projekt, czy te¿ nadal jest on, po-
wiedzmy, prób¹ zmarginalizowania dzia³alnoœci
IPN? Pytam o to, poniewa¿ chodz¹ s³uchy, ¿e ta
ustawa mia³aby byæ przeg³osowana bez popra-
wek. Chcia³bym znaæ pañskie zdanie w³aœnie na
temat tych poprawek, czy one wprowadz¹ coœ do-
brego, czy s¹ jakieœ znacz¹ce zmiany. Dziêkujê.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Na zaproszenie przewodnicz¹cego w³aœciwej

komisji senackiej delegacja instytutu uczestni-
czy³a wczoraj w obradach komisji, uczestniczy³a

równie¿ w dyskusji i mogê powiedzieæ, ¿e w moim
przekonaniu wiele tych poprawek usuwa wady tej
ustawy.

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

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam jeszcze takie pytanie, nawi¹zanie histo-

ryczne. Bior¹c pod uwagê tryb wy³aniania tak
zwanych elektorów, którzy maj¹ póŸniej powo³y-
waæ radê, i brak tych zapisów lustracyjnych,
uprzednich, odnoœnie do weryfikacji tych elekto-
rów pod k¹tem lustracyjnym, zadam panu jako
prezesowi, ale równie¿ jako historykowi takie py-
tanie. Czy s¹ panu znane przypadki, ¿e w komi-
sjach weryfikuj¹cych funkcjonariuszy s³u¿by
bezpieczeñstwa, tych, które funkcjonowa³y na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, zasiadali tajni
wspó³pracownicy?

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Panie Senatorze, ja pragnê zwróciæ uwagê, ¿e

na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædzie-
si¹tych nasza wiedza o mechanizmach funkcjo-
nowania bezpieki oraz o sieci agenturalnej by³a
prawie zerowa. W zwi¹zku z tym, je¿eli komitety
obywatelskie czy te¿ „Solidarnoœæ” desygnowa³y
do komisji weryfikacyjnej ludzi, co do których
mia³y zaufanie, to kierowa³y siê tylko zaufaniem,
a na pewno nie wiedz¹ o tym, czy ktoœ wspó³pra-
cowa³ z bezpiek¹ czy nie. A wiêc czysta logika pod-
powiada, ¿e w komisjach weryfikacyjnych mog³y
siê znaleŸæ osoby w przesz³oœci uwik³ane we
wspó³pracê.

(Senator Bohdan Paszkowski: Pan nie odpo-
wiedzia³ na moje pytanie.)

No bo ja…
(G³os z sali: Czy zna pan takie przypadki?)
Nie mogê odpowiedzieæ na to pytanie, dlatego

¿e jest ono zbyt szczegó³owe, a nie chcia³bym wy-
mieniaæ jakichkolwiek nazwisk w sposób inny ni¿
w publikacji Instytutu Pamiêci Narodowej.

(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Prezesie,
ja nie oczekujê nazwisk, mnie chodzi tylko o zja-
wisko.)

Ja odpowiedzia³em, Panie Senatorze, na to py-
tanie. W moim przekonaniu mechanizm wy³ania-
nia cz³onków komisji weryfikuj¹cych bezpiekê by³
taki, ¿e nie gwarantowa³, i¿ tam nie znaleŸli siê by-
li agenci.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Zgadza siê.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Idczak, a potem jeszcze pan sena-

tor Ryszka. Proszê bardzo… Przepraszam, pan se-
nator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku. Gdzie¿bym
do takiego wielkoluda…

Panie Prezesie, powiem szczerze, ¿e tak siê za-
stanawia³em, czy zadaæ to pytanie, mia³em pew-
ne obawy. Przygl¹dam siê bowiem panu, widzê,
¿e co jakiœ czas pan siê uœmiecha. Ale czy nie ma
pan poczucia smutku, ¿e gdy mówimy o tak wa¿-
nej instytucji, jak Instytut Pamiêci Narodowej,
o historii, najnowszej historii naszego pañstwa,
tej, któr¹ chcielibyœmy poznawaæ, na sali jest tak
ma³o s³uchaczy ze strony partii rz¹dz¹cej? Oni
w zasadzie… Nawet trudno powiedzieæ, ¿e siê te-
mu przys³uchuj¹, ju¿ pomijam kwestiê ich akty-
wnoœci w pytaniach do pana, do pana rzecznika
czy do pana ministra. Czy nie uwa¿a pan, ¿e to
naprawdê Ÿle wró¿y tej ustawie i nie tylko? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Panie Senatorze, ja ju¿ nauczy³em siê nie oka-
zywaæ emocji, wiêc pozwoli pan, ¿e nie bêdê ich
dalej okazywa³. Nie chcia³bym w ¿aden sposób ko-
mentowaæ tego, co pan powiedzia³. Podzielam opi-
niê rzecznika praw obywatelskich, ¿e rzeczywi-
œcie jesteœmy w takim momencie, który mo¿e byæ
punktem zwrotnym, je¿eli chodzi o ca³y mecha-
nizm badania najnowszych dziejów polskich,
a byæ mo¿e i o mechanizm wolnoœci badañ nauko-
wych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:

Panie Prezesie, chcia³bym skorzystaæ z pañ-
skiej obecnoœci w Senacie i zadaæ pytanie, które
jest bardzo wa¿ne wobec czekaj¹cej nas wkrótce
beatyfikacji ksiêdza Jerzego. Oddzia³ IPN w Kato-
wicach podj¹³ œledztwo w tej sprawie. I chcia³bym
zapytaæ, jakie s¹ losy tego œledztwa. Czy akta zo-
sta³y ewentualnie przes³ane do Torunia? Co w tej
sprawie siê dzieje? Czy beatyfikacja mo¿e jakby
zamkn¹æ sprawê zabójców ksiêdza Jerzego? Bo
wiadomo, ¿e by³o tyle hipotez, co prawda nieudo-
wodnionych, ¿e œlady prowadz¹ zupe³nie gdzie in-
dziej, jeœli chodzi o moment zabicia ksiêdza Jerze-
go, ¿e prowadz¹ nie do tamy we W³oc³awku, tylko
do koszar radzieckich w Bydgoszczy czy nawet do
Moskwy itd.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
To œledztwo obecnie nie jest prowadzone w Ka-

towicach, tylko jest prowadzone przez specjalny
zespó³ w Warszawie w ramach szerszego postêpo-
wania dotycz¹cego zwi¹zku przestêpczego
w strukturach MSW. Samo œledztwo dotycz¹ce
zabójstwa ksiêdza Jerzego nie jest jednak przed-
miotem badañ Instytutu Pamiêci Narodowej. Pa-
miêtajmy o tym, ¿e sprawa ta by³a os¹dzona
w czasie s³ynnego procesu toruñskiego. Instytut
Pamiêci Narodowej podj¹³ próbê wznowienia tego
œledztwa, jednak w³aœciwe organy sprawiedliwo-
œci stwierdzi³y, ¿e nie ma istotnych nowych okoli-
cznoœci, które by pozwala³y podj¹æ ponownie œle-
dztwo w sprawie samego zabójstwa. Trwa jednak
œledztwo dotycz¹ce wszystkiego tego, co siê dzia³o
dooko³a zabójstwa ksiêdza Jerzego, a wiêc na
przyk³ad prowokacji na Ch³odnej, inwigilacji ksiê-
dza Jerzego, jednym s³owem, wszystkiego tego, co
nie by³o os¹dzone w czasie procesu toruñskiego.

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

Senator Jan Rulewski:

Mam pytanie dotycz¹ce innej materii, ale istot-
ne. Jak wiadomo, instytut jest instytucj¹ pañ-
stwow¹, zatem jest zobowi¹zany do wspó³pracy
miêdzy innymi z w³adzami publicznymi, ale i w³a-
dze publiczne s¹ zobowi¹zane do czerpania z za-
sobów, z efektów pracy instytutu. I moje pytanie
jest takie: czy w zwi¹zku z wizyt¹ premiera Tuska
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w Katyniu by³a komunikacja miêdzy instytutem
a rz¹dem w tej sprawie?

(Senator Piotr Andrzejewski: Miêdzy kim?)
(Senator Edmund Wittbrodt: Instytutem

a rz¹dem.)

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:
Rz¹d nie konsultowa³ z instytutem ¿adnego

swojego planowanego posuniêcia, nie zadawa³ in-
stytutowi ¿adnych pytañ, jednak, jak s¹dzê, móg³
mieæ wiedzê o dzia³aniach instytutu, bowiem, jak
wiadomo, w instytucie prowadzone jest œledztwo
katyñskie, polskie œledztwo katyñskie i to œledz-
two podlega nadzorowi ministra sprawiedliwoœci,
podlega³o, zanim wesz³a w ¿ycie nowa ustawa
o prokuraturze generalnej, i minister sprawiedli-
woœci w tym trybie na bie¿¹co by³ informowany
o postêpach tego œledztwa. Dodatkowo na proœbê
rz¹du kilka lat temu wyznaczy³em pana prokura-
tora Gabrela, dyrektora G³ównej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, na
cz³onka Komisji do spraw Trudnych, na czele któ-
rej stoi pan ambasador Rotfeld. I w tej komisji dy-
rektor Gabrel jest tym, który z ca³¹ pewnoœci¹ do-
starcza najœwie¿szych informacji strukturze bê-
d¹cej w ramach MSZ i w ogóle rz¹du na temat po-
stêpów œledztwa katyñskiego. Ale do Instytutu
Pamiêci Narodowej nie by³y kierowane ¿adne py-
tania dotycz¹ce innych aspektów zbrodni katyñ-
skiej, nie licz¹c œledztwa katyñskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Skoro jesteœmy przy

œledztwie katyñskim…)
Tylko prosi³bym o pytania dok³adnie na temat

ustawy, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Tak.
Skoro jesteœmy przy œledztwie katyñskim,

chcia³bym zapytaæ, czy Instytut Pamiêci Narodo-
wej pomaga w Strasburgu rodzinom, które za-
s¹dzi³y Rosjê?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, to mo¿e w rozmowie z panem

prezesem, bo dzisiaj mamy strasznie du¿o zadañ…

(Senator Czes³aw Ryszka: Tak.)
Czy ktoœ z pañstwa ma jeszcze pytania zwi¹za-

ne z ustaw¹?
Proszê bardzo, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam pytanie. Noszê siê z zamiarem zg³oszenia

poprawki, która by skróci³a okres konsultacji ze
s³u¿bami specjalnymi w sprawie tego zbioru za-
strze¿onego. Czy pan prezes nie ma w tym zakre-
sie jakichœ zastrze¿eñ? Bo ja chcê jednak skróciæ
ten okres czteroletni. A jak us³ysza³em, pan pre-
zes mówi, ¿e ze s³u¿bami, oprócz tych wojsko-
wych, idzie w miarê dobrze.

Prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Janusz Kurtyka:

Panie Senatorze, zakres tych dzia³añ jest tak
du¿y, ¿e obecnie obowi¹zuj¹cy ustawowy przepis
o okresie piêcioletnim, o przegl¹dzie co piêæ lat nie
oznacza, ¿e co piêæ lat instytut i s³u¿by zabieraj¹
siê do przegl¹du tego zbioru. To jest proces ci¹g³y.
I tak naprawdê piêæ lat to z ca³¹ pewnoœci¹ jest
okres, w ci¹gu którego i tak bêd¹ trwa³y prace
zwi¹zane z przegl¹dem tego zbioru. Moim zda-
niem to jest niekoñcz¹ca siê historia, chocia¿
oczywiœcie ona zmierza do pozytywnych, przynaj-
mniej mamy tak¹ nadziejê, rozwi¹zañ, bo ten
zbiór siê zmniejsza. Je¿eli pojawi³by siê na przy-
k³ad zapis ustawowy, ¿e ten zbiór musi byæ prze-
gl¹dany co roku czy co dwa lata, to w realnym me-
chanizmie on i tak nic by nie zmieni³, bo ten prze-
gl¹d i tak jest, i tak trwa.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Dziê-
kujê bardzo.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze moje pyta-
nie o te rodziny.)

Tak, pomoc jest udzielana na bie¿¹co, chocia¿
formalnie, zgodnie z przepisami prawa, pomoc
jest udzielana przez Ministerstwo Sprawiedliwo-
œci. Jednak z Instytutem Pamiêci Narodowej jest
to konsultowane na bie¿¹co i nasze ekspertyzy s¹
wykorzystywane w Strasburgu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Proszê pañstwa, ja przemyœlnie jako pierwszy

zapisa³em siê do g³osu, wobec tego pozwolê sobie
zabraæ g³os, a pani sekretarz bêdzie pilnowa³a, ¿e-
bym nie przekroczy³ czasu.

(Weso³oœæ na sali)
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(G³os z sali: Panie Marsza³ku, proszê powie-
dzieæ, ¿e otwiera pan dyskusjê.)

Tak jest, oczywiœcie.
Otwieram dyskusjê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Wysoki Senacie!
Muszê stwierdziæ, ¿e nastrój podczas omawia-

nia tej ustawy jest dosyæ, powiedzia³bym, kiepski.
Wczoraj komisja obradowa³a piêæ czy szeœæ go-
dzin nad tym, jak zmieniæ tê ustawê, a¿eby jak
najmniej zaszkodziæ instytutowi. Bo taka jest pra-
wda: ta ustawa jest dla instytutu po prostu szkod-
liwa. Pod³o¿em naszych decyzji i naszych popra-
wek by³a przede wszystkim pewnego rodzaju tak-
tyka. Upad³ na przyk³ad wniosek o odrzucenie
ustawy – który chyba by³ jednak mimo wszystko
najw³aœciwszy – i sta³o siê tak z bardzo prostej
przyczyny: wtedy w jednym g³osowaniu Sejm od-
rzuci³by wniosek Senatu, bo tak by to by³o,
i w zwi¹zku z tym ustawa przesz³aby w najgorszej
mo¿liwej wersji. I dlatego ciê¿ko siê napracowaliœ-
my, i myœlê, ¿e w jakiœ sposób podo³aliœmy temu
zadaniu.

Chcia³bym, proszê pañstwa, podkreœliæ na po-
cz¹tek coœ, co nie zosta³o chyba powiedziane. Ja po
prostu uwa¿am, ¿e osi¹gniêcia Instytutu Pamiêci
Narodowej – to, co w okresie komunizmu przecho-
wa³ nasz kolega, a co potem rozwin¹³ pan prezes
Kurtyka – s¹ tak znacz¹ce, ¿e w³aœciwie chyba ¿a-
dne oœle wierzgniêcia nie s¹ w stanie nic tutaj
zmieniæ. Myœlê, ¿e te dziewiêæset publikacji, które
w ci¹gu ostatnich piêciu lat siê ukaza³o, mówi sa-
mo za siebie; ¿e ten tysi¹c m³odych historyków,
których wykszta³ci³ instytut, to s¹ ludzie, którzy
bêd¹ siê nadal zajmowaæ histori¹, im bêdzie oczy-
wiœcie trudniej, ale oni o tej historii nie zapomn¹,
i nie zapomni o niej równie¿ spo³eczeñstwo.

Có¿ mo¿na, proszê pañstwa, powiedzieæ o tej
ustawie? Tak Ÿle napisanej ustawy to ja nie pa-
miêtam, nie pamiêtam, ¿eby podobna ustawa by-
³a przed³o¿ona naszej Izbie. Ta ustawa jest napi-
sana tak nieprawdopodobnie nieudolnie, ¿e trud-
no sobie wyobraziæ, ¿eby mog³a siê utrzymaæ
w Trybunale Konstytucyjnym, którego werdykt
chyba w kolejnoœci j¹ czeka. Ja w³aœciwie nie
wiem, podobno ludzie wykszta³ceni… Pada³o tu
pytanie, po co jest ta ustawa. Na to pytanie, nie
potrafimy, proszê pañstwa, w gruncie rzeczy od-
powiedzieæ po analizie tej ustawy. Myœla³em, ¿e
mo¿e pisali to historycy, ¿e takich dwóch m¹d-
rych historyków siê znalaz³o i st¹d te wszystkie le-
gislacyjne brednie napisane w art. 15. Ale sk¹d,
¿aden normalny historyk nie napisa³by przecie¿
w art. 15, ¿e do 31 grudnia 2012 r. ma byæ zinwen-
taryzowane osiemdziesi¹t trzy kilometry akt. To
siê trzeba stukn¹æ w g³owê po prostu!

(Senator Grzegorz Banaœ: Schetyna pewnie by³
historykiem.)

Tak wiêc powstaj¹ tego rodzaju problemy.
A ustawa jest na tyle kompromituj¹ca, ¿e ani na
posiedzenie komisji, ani do Senatu nie przyszed³
nikt z jej autorów; samo to œwiadczy chyba o jako-
œci tej ustawy. (Oklaski) Tu chyba w ogóle nie ma
o czym dyskutowaæ! Przychodzi siê i broni siê
swojej ustawy w³asn¹ twarz¹! A tutaj nikt nie
chce pokazaæ twarzy. Mamy do czynienia, proszê
pañstwa, z tak¹ w³aœnie ustaw¹.

Wiele przytyków tutaj pad³o do naszego kolegi
Janka Rulewskiego, który omawia³ to, co myœmy
zrobili. Ale trudno go obwiniaæ, ¿e tak¹ ustawê
mieliœmy, jak¹ dostaliœmy do r¹k. Nie ze wszystki-
mi jego pogl¹dami siê zgadzam, niemniej jednak
to naprawdê nie jego wina.

A co wysz³o z tej ustawy? Ja s¹dzê, ¿e gdyby j¹
przyj¹æ w wersji z wnioskami mniejszoœci… Tam
jest wniosek bardzo istotny, ten mianowicie, ¿eby
powo³ywaæ prezesa jednak 3/5 g³osów, co zape-
wnia stabilnoœæ instytucji, stabilnoœæ organiza-
cyjn¹ IPN, i odwo³ywaæ równie¿ wiêkszoœci¹ 3/5
g³osów. To jest kuriozum, ¿e cz³onków rady nau-
kowej odwo³uje siê 2/3 g³osów, a prezesa zwyk³¹
wiêkszoœci¹. To siê po prostu w ogóle nie mieœci
w schematach organizacyjnych, w systemie za-
rz¹dzania. Jest to budowanie jakiejœ nieprawdo-
podobnej anarchii i przekazywanie w³adzy insty-
tucji przed nikim nieodpowiedzialnej w gruncie
rzeczy, podczas gdy odpowiedzialnoœæ ponosi pre-
zes instytutu. To s¹ jakieœ zupe³nie niebywa³e rze-
czy! Ale gdyby przyj¹æ wszystkie te poprawki
i gdyby zosta³y one zaakceptowane przez Sejm,
zrealizowa³aby siê chyba w³aœciwie zasadnicza
myœl tego wszystkiego, zawarta w art. 4, chocia¿
tego te¿ nie rozumiem. Nie rozumiem proszê pañ-
stwa tego, ¿e obecne kolegium nie mo¿e powo³aæ
prezesa – art. 3 ust. 1. Dlaczego nie mo¿e powo³aæ
prezesa? Nie wiem, proszê pañstwa. Wkrótce ka-
dencja prezesa siê koñczy, kadencja kolegium siê
koñczy, wiêkszoœæ w parlamencie jest jaka jest,
mo¿e sobie powo³aæ takie kolegium, jakie chce, to
kolegium mo¿e powo³aæ takiego prezesa, jakiego
sobie ¿yczy, no wiêc po co my tê ¿abê jemy.

(SenatorGrzegorzBanaœ:Bo¿abynamsmakuj¹.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: ¯a-

bie udka.)
(G³os z sali: Ale nie wszystkim.)
A wiêc uwa¿am, proszê pañstwa, ¿e nale¿y

przyj¹æ tê ustawê z poprawkami wniesionymi
przez Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji wraz z poprawkami wnoszonymi przez
mniejszoœæ komisji. Ja sam, jako cz³owiek ostro¿-
ny, wnios³em tutaj pewne dodatkowe poprawki
na wypadek, gdyby poprawki komisyjne nie zo-
sta³y uwzglêdnione. Chodzi o to, aby uwzglêdniæ
jednak w tych kwalifikacjach dotycz¹cych histo-
ryków, je¿eli tych uczonych bêdzie siê wybieraæ do
rady… Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, dlatego
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znakomicie lepsza jest poprawka komisji, ¿eby
chocia¿, skoro to maj¹ byæ uczeni, zajmowali siê
oni problematyk¹ historii po roku 1939.

(G³os z sali: Dok³adnie.)
Wtedy ma to jakiekolwiek rêce i nogi. To jest

pierwsza poprawka.
Druga poprawka. Nie rozumiem, to ju¿ jest czy-

sty absurd, zupe³ny absurd, ¿eby w myœl art. 15
ust. 2 zgromadzenie elektorów wybiera³o czterech
kandydatów, spoœród których Senat bêdzie wybie-
ra³, i dziesiêciu kandydatów, spoœród których
Sejm bêdzie wybiera³. Czym ci kandydaci maj¹ siê
ró¿niæ? To jest organizacyjnie bezsensowne. Dla-
czego dobry kandydat, który nie zosta³ wybrany
w Sejmie, bo siê ju¿ nie zmieœci³ w limicie, nie mo¿e
zostaæ wybrany przez Senat? Albo odwrotnie? No
niech wybior¹ czternastu i spoœród tych czterna-
stu kto bêdzie pierwszy, ten lepszy, ten bêdzie wy-
biera³. Nie rozumiem, po co jest to uregulowanie.
Ale to s¹ wszystko, proszê pañstwa, drobiazgi.

Nie jest natomiast drobiazgiem art. 1 pkt 7,
gdzie w ust. 2 jest pkt 6 o przygotowywaniu i roz-
strzyganiu konkursów. Mianowicie przewiduje siê,
¿e granty bêd¹ rozdawane przez tê powo³an¹ radê
naukow¹ z³o¿on¹ z przedstawicieli, jak nale¿y
przypuszczaæ, instytucji konkurencyjnych. Tak
IPN bêdzie rozdziela³ granty. No i powstanie, pro-
szê pañstwa, taka oto sytuacja: o ile do tej pory,
kiedy trzeba by³o zabraæ 30 milionów z bud¿etu
IPN, to myœmy to wszyscy widzieli, o tyle teraz mo¿-
na bêdzie wyprowadziæ pieni¹dze z IPN wewnêtrz-
nie i nie bêdziemy wiedzieli, ile pieniêdzy idzie na
IPN. W zwi¹zku z tym ja wnoszê poprawkê, ¿eby
IPN owszem móg³ te pieni¹dze rozdzielaæ, ale pod
warunkiem, ¿e ustawa bud¿etowa bêdzie corocz-
nie okreœlaæ wysokoœæ œrodków z bud¿etu pañstwa
przeznaczonych na badania naukowe, o których
mowa w ust. 2 pkcie 6. Chcecie – dobrze, ale my to
kontrolujemy, my wiemy, ile tego jest, tak jak wia-
domo, ile jest na przyk³ad pieniêdzy na pomoc dla
Polonii. Wiadomo, choæ i tak media zawsze poda-
dz¹, ¿e Senat uzyskuje gigantyczne œrodki, 120 mi-
lionów, choæ w rzeczywistoœci mamy 50, bo reszta
idzie na Poloniê. Ale wiedzmy chocia¿ tyle. To jest,
proszê pañstwa, bardzo istotne.

No i w pkcie 7 wyrazy „finansowanie przez Insty-
tutu Pamiêci Narodowej badañ” zastêpuje siê wyra-
zami „finansowanie z bud¿etu pañstwa badañ”. Nie
z bud¿etu instytutu. Instytut ma swoje pieni¹dze,
a poza tym ma dotacje, które mo¿e rozdzielaæ.

Co wiêcej, proszê pañstwa? Jest tutaj jeszcze
wniosek na wypadek gdyby nie przesz³o to, co ja
uwa¿amzakwestiê zasadnicz¹, cokomisjauwa¿a za
s³uszne, to znaczy zlikwidowanie ca³ej tej elektor-
skiej procedury. Gdyby siê ci elektorzy jednak utrzy-
mali, proponowa³bym, ¿eby podlegali oni lustracji,
jak to wynika z art. 2. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przychodzi nam dziœ debatowaæ nad niezwyk³¹

ustaw¹. Niezwyk³¹, dlatego ¿e dotyczy ona nie tyl-
ko samej instytucji – Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, ale dotyczy ca³ego naszego ¿ycia spo³eczno-
-politycznego. Jesteœmy wszak¿e jedynym krajem
postkomunistycznym – podkreœlam to z ca³¹ mo-
c¹ – który nie rozliczy³ siê z przesz³oœci¹. Ja nie
nale¿ê do ludzi ¿¹dnych odwetu, dalekie mi s¹
uczucia tego rodzaju, ale zdajê sobie sprawê z te-
go, jak nierozliczenie siê z przesz³oœci¹ rzutuje na
teraŸniejszoœæ i na przysz³oœæ.

Oto trzeba postawiæ sobie pytanie, dlaczego
dziœ prze¿ywamy kolejny atak na Instytut Pamiêci
Narodowej – bo tak œmiem okreœliæ tê ustawê, ja-
ko kolejny atak. To nie pierwszy raz przecie¿ ude-
rza siê w Instytut Pamiêci Narodowej. Do tej pory
uderzano poprzez takie, a nie inne kszta³towanie
bud¿etu instytutu, ¿eby uniemo¿liwiæ, ograniczyæ
jego dzia³anie, a tak¿e poprzez ostr¹ krytykê me-
dialn¹, poprzez krytykê w krêgach niektórych po-
lityków. Dziœ zaœ przygotowana zosta³a przez czo-
³owych polityków Platformy Obywatelskiej ta
ustawa. Pod wnioskiem podpisa³o siê szeœædzie-
siêciu szeœciu czo³owych polityków Platformy
Obywatelskiej. Za ustaw¹ w Sejmie g³osowa³o 273
pos³ów – z tego wiadomo, kto g³osowa³ za ustaw¹.
149 pos³ów siê sprzeciwi³o. Myœlê, ¿e wynika z te-
go w sposób jasny i klarowny, kto popiera te roz-
wi¹zania.

Ustawa niew¹tpliwie, poza wszelkim sporem,
obni¿a pozycjê prezesa IPN. Œwiadczy o tym choæ-
by sposób wy³aniania go i sposób odwo³ywania.
Mówi³ o tym mój przedmówca, wskazywano na to
tak¿e podczas pytañ. Cz³onka Rady Instytutu Pa-
miêci Narodowej odwo³uje siê kwalifikowan¹ wiê-
kszoœci¹ 2/3 g³osów, prezesa zaœ – zwyk³¹ wiêk-
szoœci¹. To pokazuje, kim jest prezes na tle rady –
otó¿ jest on zak³adnikiem tej rady. Ustawa rów-
nie¿ doprecyzowuje, jakie skutki, jakie konsek-
wencje rodzi nieprzyjêcie sprawozdania przez ra-
dê. Je¿eli rada nie przyjmie sprawozdania preze-
sa, to jest to automatyczne wyst¹pienie z wnios-
kiem o odwo³anie prezesa z funkcji. Takich kon-
sekwencji nie poci¹ga za sob¹ nawet nieprzyjêcie
sprawozdania przez parlament! A wiêc dano tu ra-
dzie wiêksze uprawnienia ni¿ parlamentowi. To
trzeba przecie¿ widzieæ. Uderzono te¿ w podsta-
wowe osi¹gniêcie polskiej demokracji, w kaden-
cyjnoœæ. Przez wiele lat o to zabiegaliœmy, bo o od-
politycznieniu mo¿na mówiæ wtedy, gdy zagwa-
rantuje siê stabilnoœæ na okreœlonych stanowis-
kach. Takim gwarantem, jednym z wielu, mia³a
byæ w³aœnie kadencyjnoœæ. A dziœ ostatnie posu-
niêcia pokazuj¹, ¿e kadencyjnoœæ nic nie znaczy,
¿e mo¿na ludzi usun¹æ przed up³ywem kadencji
bez powodu albo z b³ahego powodu. Nie chcê tu
ju¿ przytaczaæ pewnych faktów, ¿eby nie sprowa-

52. posiedzenie Senatu w dniu 8 kwietnia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej… (cd.) 49

(senator Z. Romaszewski)



dzaæ tej dyskusji na boczne tory, ale pañstwo do-
skonale wiecie, co mam na myœli. Tu skonstruo-
wano ju¿ wrêcz ca³y mechanizm, który pozwala
odwo³aæ cz³owieka przed up³ywem kadencji –
i oczywiœcie nazywa siê to odpolitycznieniem In-
stytutu Pamiêci Narodowej.

Wszystko mo¿na piêknie nazwaæ, tylko jaka
treœæ siê za tym kryje? Czy rzeczywiœcie s¹ dane
gwarancje tego odpolitycznienia? Nie, wrêcz
przeciwnie. Na odpolitycznienie wskazuje kwali-
fikowana wiêkszoœæ parlamentarna, gdy oto pre-
zesa powo³uje siê wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów, a nie
zwyk³¹ wiêkszoœci¹, bo do uzyskania 2/3 potrze-
ba wiêcej si³ politycznych, potrzeba pewnego
konsensusu…

(G³os z sali: Albo do uzyskania 3/5.)
Tak, czy 3/5, s³usznie. Do tego potrzeba kon-

sensusu, trzeba porozumienia ponad podzia³ami
partyjnymi. A wiêc w³aœnie sprowadzenie tego do
zwyk³ej wiêkszoœci jest upolitycznieniem, które
jednak chce siê w ustawie nazwaæ odpolitycznie-
niem.

Kolejna sprawa, o której wspominano, to
wci¹gniêcie œrodowisk naukowych w sferê polity-
ki. To jest to, o czym mówi³ pan prezes, o czym mó-
wi³ rzecznik praw obywatelskich, ja wiêc ju¿ nie
bêdê tych w¹tków powiela³.

W ustawie jest ukryty mechanizm wp³ywu na
prezesa. To prezes ma odpowiadaæ za wszystko,
jednoczeœnie nie mog¹c kszta³towaæ charakteru
i zakresu dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. Zreszt¹ z przesz³oœci wiemy, ¿e odpowiedzial-
noœæ zachodzi wtedy, kiedy danej osobie przypi-
sane s¹ okreœlone kompetencje. Je¿eli zaœ kom-
petencje przypisane s¹ cia³u kolegialnemu, to tak
na dobr¹ sprawê nie odpowiada nikt. A tu mamy,
o ironio, tak: cia³o kolegialne podejmuje decyzje,
wytycza kierunki, wytycza ramy, rozlicza, a je-
dnoczeœnie za wszystko odpowiada prezes, który
jest ubezw³asnowolniony.

Trzeba sobie jasno powiedzieæ, o co w tym
wszystkim chodzi. W tej ustawie zakamuflowane
jest stanowisko, ¿e od tej pory ¿adnej lustracji
w Polsce nie bêdzie. Jest to przecie¿ w prosty spo-
sób okreœlone: ci, którzy maj¹ stanowiæ Radê IPN,
nie bêd¹ podlegali lustracji. Wiemy, ¿e w szczegól-
noœci sporo œrodowisk naukowych – nie chcê po-
wiedzieæ, ¿e wszystkie, ale sporo, zreszt¹ zaraz do
tego wrócê – by³o nieprzychylnych lustracji. No
a teraz w tych w³aœnie gremiach bêdzie siê wybie-
ra³o elektorów!

Kwestia œledztw prowadzonych przez IPN. Bar-
dzo mocno jest tam powiedziane, ¿e to w³aœnie ra-
da bêdzie udzielaæ rekomendacji co do tego, jakie
to maj¹ byæ œledztwa, w jakim kierunku maj¹
zmierzaæ itd. Poza wszelkim sporem powstaje py-
tanie: jak siê to ma do niezale¿noœci prokurator-
skiej? Znowu mo¿na wiêc zapisaæ, ¿e prokurator

jest niezale¿ny, a z drugiej strony postawiæ go
w takiej sytuacji, ¿e jednak musi on wykonywaæ
pewne polecenia.

By³a tu mowa o swobodzie badañ naukowych.
Oczywiœcie, ¿e ta ustawa godzi w wolnoœæ s³owa
i w swobodê badañ naukowych. W czasie pytañ ze
strony wielu staj¹cych tu na mównicy pada³y ta-
kie uwagi: czemu, wobec tego wszystkiego, ta
ustawa s³u¿y? Jaki jest cel tej ustawy? Ja zatem,
¿eby nie byæ go³os³ownym – bo pañstwo mogliby-
œcie pos¹dziæ mnie o to, ¿e to ja mam jakieœ nie-
zdrowe wyobra¿enia – zacytujê fragmenty uzasa-
dnienia projektu poselskiego, bo ono ujawnia to,
o co chodzi w tej ustawie. Mianowicie: „Ustawa
zwiêksza kompetencje organu kolegialnego w za-
kresie ustalania kierunku dzia³ania IPN, a tak¿e
kontrolowania wykonania przez prezesa IPN
owych rekomendacji”. Dalej: „Nie ma uzasadnie-
nia dla utrzymania tak silnej pozycji prezesa IPN
w organach pañstwa”. Wiemy wiêc, o co tu chodzi
– chodzi o to, ¿eby prezes IPN nie mia³ silnej pozy-
cji. WyraŸnie w uzasadnieniu poselskim jest
o tym mowa. Dalej: „Nowelizacja zak³ada zwyk³¹
wiêkszoœæ przy powo³ywaniu i odwo³ywaniu pre-
zesa IPN”. To jest konsekwencja tego, ¿e pozycja
prezesa ma byæ os³abiona. Kolejna sprawa: „Znie-
sione zostan¹ tak¿e ograniczenia w udostêpnia-
niu akt osobom, które IPN uznawa³ za osobowe
Ÿród³a informacji komunistycznego aparatu bez-
pieczeñstwa”. Dotychczas ustawodawca próbo-
wa³ skonstruowaæ rozwi¹zania prawne tak, by za-
grodziæ by³ym funkcjonariuszom i by³ym osobo-
wym Ÿród³om informacji drogê do poznania wy-
tworzonych przez nich akt. A w proponowanym
rozwi¹zaniu udostêpnia siê dokumenty wszyst-
kim zainteresowanym i tym samym uwalnia IPN
od obowi¹zku orzekania, który dokument mo¿na
udostêpniæ i komu, a którego nie. I oto macie pañ-
stwo odpowiedŸ na pytania, które by³y zadawane
wszystkim – i sprawozdawcom, i ministrowi,
i rzecznikowi praw obywatelskich. Odpowiedzi na
wszystkie pytania dotycz¹ce tego, czemu s³u¿y ta
ustawa, s¹ zawarte w uzasadnieniu poselskiego
projektu tej¿e nowelizacji.

Drodzy Pañstwo, s¹ takie chwile w ¿yciu ka¿de-
go cz³owieka, kiedy trzeba siê jasno okreœliæ, po
której stronie jestem, za czym siê opowiadam.
Przychodzi taki moment, kiedy ju¿ nie mo¿na byæ
trochê ciep³ym, trochê zimnym, tylko trzeba jasno
powiedzieæ, za czym siê opowiadam. Zatem czy
mo¿emy dziœ odrzuciæ apel autorytetów w tym
pañstwie? W szczególnoœci mam na myœli apel
kardyna³a Henryka Gulbinowicza, apel arcybis-
kupa Ignacego Tokarczuka, apel zrzeszenia „Wol-
noœæ i Niezawis³oœæ”, apel Towarzystwa Mi³oœni-
ków Wo³ynia i Polesia, apel Zarz¹du G³ównego
Zwi¹zku Sybiraków, wreszcie czy wolno nam od-
rzuciæ apel Zwi¹zku Powstañców Warszawskich,
Zarz¹du G³ównego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nie-
rzy AK i Ogólnopolskiego Zwi¹zku ¯o³nierzy Bata-
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lionów Ch³opskich? Dalej. Czy wolno nam zigno-
rowaæ œrodowiska naukowe, czy wolno zignoro-
waæ Krajow¹ Sekcjê Nauki NSZZ „Solidarnoœæ”,
czy wolno odrzuciæ stanowisko najwybitniejszych
przedstawicieli œwiata nauki z najznamienitszych
uniwersytetów polskich? Zacytujê…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, zdecydowanie przekroczy³ ju¿ pan czas.
Bardzo proszê o…)

Proszê o dodatkow¹ minutkê i zakoñczê.
Z apelem o to, aby nie przyjmowaæ tej szkodli-

wej ustawy, zwrócili siê do komisji w szczególno-
œci pracownicy naukowi: Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznañskiej,
Uniwersytetu £ódzkiego, Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego, Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersyte-
tu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki £ódz-
kiej, Uniwersytetu Warszawskiego, uniwersyte-
tu ekonomicznego, uniwersytetu przyrodniczego
itd., itd. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie jes-
tem w stanie wymieniæ pomniejszych uczelni.
Drodzy Pañstwo, czy wolno ten apel odrzuciæ?
Wolno, tylko rodzi siê pytanie: w imiê czego?
W imiê pogardy dla wyborców, w imiê pogardy
dla tych œrodowisk, które troszcz¹ siê o Polskê.
Drodzy Pañstwo, przychodzi czas, kiedy trzeba
siê za czymœ opowiedzieæ. Ka¿dy w swoim sumie-
niu, ale te¿ przed wyborcami i przed histori¹ od-
powie za to, co dzisiaj zrobi. Apelujê do wszyst-
kich: partie przemijaj¹, cz³owiek zostaje, jego go-
dnoœæ zostaje! Apelujê do sumieñ wszystkich se-
natorów. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
ProszêpanasenatoraDajczakaozabranieg³osu.
Bardzo prosimy, ¿eby przynajmniej od godziny

trzeciej po po³udniu nie przekraczaæ limitu wyno-
sz¹cego dziesiêæ minut.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Akurat na mnie
musia³o trafiæ?)

No, przepraszam bardzo, ale ja bêdê stara³ siê
tego dosyæ…

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Niejednokrotnie w tej Izbie przy okazji ró¿nych

debat podkreœlamy z dum¹ i satysfakcj¹, ¿e jeste-

œmy wy¿sz¹ izb¹ parlamentu, ¿e jesteœmy izb¹ re-
fleksji, która chce staæ, stoi i mo¿e staæ na gruncie
przestrzegania zasad tworzenia dobrego prawa.
Przede mn¹ pan marsza³ek Romaszewski mówi³
o tym, ¿e jest to ustawa wyj¹tkowa w tym sensie,
¿e nad tak z³¹, tak niechlujnie przygotowan¹ i tak
niedobr¹ ustaw¹ chyba jeszcze w tej Izbie nie de-
batowaliœmy. Ja myœlê, ¿e musi dzisiaj paœæ pyta-
nie, które pad³o ju¿ wczeœniej: dlaczego i w imiê
czego musimy zmieniaæ coœ, co dobrze dzia³a?
Przecie¿ dzisiaj by³o a¿ nadto dowodów na to, na
co dzieñ te¿ mamy ich a¿ nadto, ¿e Instytut Pamiê-
ci Narodowej przez lata swojej dzia³alnoœci dobrze
albo bardzo dobrze przys³u¿y³ siê Polakom, jeœli
chodzi o przybli¿anie im najnowszej historii Pol-
ski. Setki, tysi¹ce ksi¹¿ek, publikacji nauko-
wych, konferencji naukowych – to wszystko
wskazuje jednoznacznie, ¿e jego dzia³ania s¹ bar-
dzo pozytywne i potrzebne Polsce. Dzisiaj powie-
dziano tutaj, ¿e ta ustawa bêdzie szkodzi³a Insty-
tutowi Pamiêci Narodowej. Ona bêdzie szkodzi³a
równie¿ Polsce, bo uderza w polsk¹ racjê stanu.
I to trzeba wyraŸnie powiedzieæ, tych s³ów nie
mo¿na siê baæ.

Zgadzam siê z tym, co mówi³a kole¿anka sena-
tor Arciszewska-Mielewczyk w stosunku do pana
senatora Rulewskiego jako sprawozdawcy tej
ustawy. Ja równie¿, Panie Senatorze, wspó³czujê
panu, ¿e musia³ pan byæ sprawozdawc¹ tej usta-
wy, bo nie wierzê, naprawdê nie wierzê, ¿e pana
kilkunastoletnie doœwiadczenie opozycjonisty
i ogromna wiedza historyczna w tym zakresie po-
zwalaj¹ panu z wielkim przekonaniem mówiæ
o tym, o czym pan próbowa³ mówiæ. To nie brzmia-
³o autentycznie, tam by³y ró¿ne figury i ró¿ne sla-
lomy. Ja panu naprawdê wspó³czujê, bo nie mo¿-
na mówiæ z przekonaniem o tak Ÿle skonstruowa-
nej ustawie, szkodz¹cej, tak jak powiedzia³em,
nie tylko instytutowi, ale równie¿ Polsce.

Jesteœmy izb¹ refleksji i, jak powiedzia³em,
szczycimy siê tym, dlatego nie mo¿emy, nie po-
winniœmy dopuœciæ, aby taka ustawa zaczê³a
funkcjonowaæ. Wielokrotnie pada³o tu pytanie,
dlaczego, w imiê czego ta ustawa ma funkcjono-
waæ. Odpowiedzi bywa³y ró¿ne – przed nasz¹ de-
bat¹ mogliœmy us³yszeæ je równie¿ w mediach –
miêdzy innymi taka, ¿e ustawa, to by³o sztanda-
rowe has³o, ma odpolityczniæ instytut. Myœlê, ¿e
nie trzeba du¿o mówiæ na ten temat, bo kolega
przedmówca ju¿ powiedzia³ o tym, w jaki sposób
ma odpolityczniæ. Wiêkszoœæ kwalifikowana,
która gwarantuje pewn¹ niezale¿noœæ prezesowi
instytutu, jest znoszona i pojawia siê zwyk³a wiê-
kszoœæ partyjna, w ramach której w ka¿dej chwili
mo¿na zrobiæ, co tylko siê chce. Myœlê, ¿e takie
argumenty, o których mówi³em, mo¿emy poda-
waæ dzieciom w przedszkolu – przepraszam za to
porównanie – a nie polskiemu spo³eczeñstwu.
Nie traktujmy tak Ÿle polskiego spo³eczeñstwa.
Ja myœlê, ¿e najlepszym œwiadkiem tego, ¿e apo-
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litycznoœæ to coœ, co do tej pory obowi¹zuje, jest
pan profesor Kieres, który by³ pierwszym preze-
sem instytutu i który zosta³ nim dziêki temu, ¿e
by³o szerokie porozumienie polityczne. Z tego, co
pamiêtam, takie porozumienie by³o potrzebne.
I myœlê, ¿e gdyby wtedy ustawa funkcjonowa³a
w dzisiejszej formie, to – oœmielê siê powiedzieæ –
by³oby du¿e prawdopodobieñstwo, i¿ pan profe-
sor Kieres nie by³by pierwszym prezesem insty-
tutu. A móg³ nim byæ i dobrze, ¿e by³. Naprawdê
siêgnijmy trochê g³êbiej, poddajmy to refleksji,
nie dajmy siê ponieœæ partyjnym emocjom, które
w tej chwili przy ka¿dej okazji towarzysz¹ dysku-
sjom na wa¿ne tematy, na tematy dotycz¹ce
wszystkich Polaków, naszej historii. Nie mog¹
nam ci¹gle towarzyszyæ emocje walki partyjnej,
te, które w tej chwili przewa¿aj¹ nad wszystkim.
One kiedyœ musz¹ siê skoñczyæ. Musimy poddaæ
to pewnej refleksji, bo inaczej dok¹d… Trzeba za-
daæ pytanie: dok¹d my zmierzamy?

To, ¿e w miejsce kolegium powo³uje siê radê
pomyœlan¹ w ten sposób, ¿e bêdzie pewn¹ form¹
zewnêtrznej kontroli nad Instytutem Pamiêci
Narodowej, oznacza, ¿e w oczywisty sposób po-
zbawia siê Instytut Pamiêci Narodowej podmio-
towoœci, autonomii. W³adzê nad instytutem
przejmuj¹, trzeba tak powiedzieæ, uczelnie, któ-
re w tej chwili stanowi¹ pewn¹ konkurencjê dla
Instytutu Pamiêci Narodowej w zakresie badañ
i pozyskiwania œrodków finansowych. A wiêc to
jest przedziwne rozwi¹zanie. Myœlê, ¿e gdybyœ-
my poszli w tym kierunku i gdybyœmy wybrali
rozwi¹zanie, jakie stosuje siê do powo³ywania
cz³onków rady, to dochodzi³oby do przedzi-
wnych sytuacji. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e wte-
dy cz³onków rady nadzorczej telewizji publicz-
nej wybieralibyœmy spoœród kandydatów zg³o-
szonych przez telewizje komercyjne, bo tak by
mog³o byæ, a cz³onków rad nadzorczych spó³ek
Skarbu Pañstwa minister Skarbu Pañstwa wy-
biera³by spoœród kandydatów zg³oszonych
przez konkurencyjne podmioty. Wtedy mieli-
byœmy równie¿ tak¹ przedziwn¹ sytuacjê, ¿e
kandydatów do rady nadzorczej Orlenu wysu-
wa³by na przyk³ad koncern £ukoil. Tak to jest
sformu³owane, tak jest sformu³owany sposób
wybierania cz³onków rady. Myœlê, ¿e to jest
ogromne nieporozumienie, a uzasadnia siê to
tym, ¿e akurat zachodzi potrzeba profesjonali-
zacji. I znów odpowiadam: popatrzmy na rzeczy-
wistoœæ. W sk³ad obecnego kolegium wchodzi
czterech profesorów, dwóch doktorów habilito-
wanych, dwóch doktorów i trzech magistrów.
Czy trzeba jeszcze wiêkszej profesjonalizacji?
Czy to jest argument przemawiaj¹cy za zmian¹?
Myœlê, ¿e tak naprawdê nie o to chodzi. Prawda
le¿y zupe³nie gdzie indziej. A dzisiaj tutaj a¿ za
czêsto pada³y odpowiedzi na te pytania.

Powa¿ne w¹tpliwoœci budzi równie¿ – mnie bar-
dzo dziwi odpowiedŸ pana ministra sprawiedliwo-
œci w tej sprawie – nowa kompetencja powo³ywa-
nej rady.

Chodzi mianowicie o formu³owanie rekomen-
dacji dotycz¹cych podstawowych kierunków
dzia³alnoœci instytutu, w szczególnoœci w zakresie
œcigania zbrodni. Jest to sytuacja, jak myœlê, ku-
riozalna, przedziwna, która w ¿aden sposób nie
mo¿e byæ zaakceptowana. Dziwi mnie bardzo, ¿e
minister sprawiedliwoœci tak lekko i g³adko prze-
szed³ nad ni¹ do porz¹dku. W jaki sposób ten or-
gan mo¿e otrzymywaæ prawo do formu³owania re-
komendacji prokuratorom? Przed chwil¹ uwal-
nialiœmy prokuraturê od wp³ywu ministra spra-
wiedliwoœci, a w tej chwili wyposa¿amy w jakieœ
dziwne uprawnienie nowo tworzon¹ Radê Insty-
tutu Pamiêci Narodowej. Myœlê, ¿e mo¿na œmia³o
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e s¹ co najmniej w¹t-
pliwoœci co do konstytucyjnoœci tego rozwi¹zania.

I jeszcze jedno przedziwne, niezrozumia³e
rozwi¹zanie. Chodzi o dostêp do orygina³ów do-
kumentów. Jest to, jak myœlê, pewne kurio-
zum, które daje w³aœciwie… Jak powiedzia³ dzi-
siaj chocia¿by pan minister, takie sytuacje mo-
g¹ siê zdarzyæ. Przecie¿ nikt nie zagwarantuje,
¿e ktoœ, kto bêdzie korzysta³ z orygina³ów doku-
mentów, nie zniszczy ich, nie spali; niektórzy
mówi¹ nawet z³oœliwie, ¿e po to, ¿eby zatrzeæ
swoj¹ historiê, ¿eby to zginê³o natychmiast,
ktoœ bêdzie chcia³ je szybko zjeœæ. No, Szano-
wni Pañstwo, mog¹ zdarzyæ siê takie sytuacje.
Zatem sk¹d takie rozwi¹zanie? Nie znajdujê in-
nego uzasadnienia jak tylko takie, ¿e chcemy
zrównaæ wszystkich obywateli wobec prawa.
Bo przecie¿ w najnowszej historii Polski by³a
ju¿ taka sytuacja, ¿e urzêduj¹cy prezydent
Rzeczypospolitej otrzyma³ orygina³y dokumen-
tów i do dzisiaj tych orygina³ów nie mo¿emy od-
zyskaæ. W zwi¹zku z tym, jeœli ma to byæ zrów-
nanie wszystkich obywateli wobec prawa…
Chyba tylko takie uzasadnienie mo¿emy wyg³o-
siæ tutaj, w tej sprawie.

Na koniec, jak myœlê, trzeba powiedzieæ tak.
Jeœli od rz¹dz¹cych nie mo¿emy wymagaæ m¹d-
rych reform, m¹drych ustaw, to przynajmniej
mo¿emy wymagaæ realizacji medycznej zasady:
po pierwsze, nie szkodziæ. Niestety, jest taka
sytuacja, ¿e nawet tego od rz¹dz¹cych nie mo-
¿emy oczekiwaæ przy okazji procedowania tej
ustawy. I to jest bardzo przykre. Ale trzeba te¿
powiedzieæ, ¿e mamy dzisiaj paradoksaln¹, na-
prawdê paradoksaln¹ sytuacjê. Bo, Szanowni
Pañstwo, na obecnym posiedzeniu Senatu bê-
dziemy bardzo du¿o mówili o nauce polskiej,
a zaczynamy to posiedzenie od ustawy, której
skutkiem bêdzie zniszczenie niezale¿nej pla-
cówki naukowej zajmuj¹cej siê najnowsz¹ hi-
stori¹ Polski. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Chwalê
pana senatora za przestrzeganie dyscypliny
czasowej.

Oddajê g³os nastêpnemu mówcy i proszê go
o utrzymanie tego trendu.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Popatrzmy na to systemowo, popatrzmy na

dzia³anie tej koalicji w szerszym zakresie. Dziœ
mówimy o IPN, chwilê wczeœniej mówiliœmy o Naj-
wy¿szej Izbie Kontroli, z któr¹ tak naprawdê ta
koalicja robi³a prawie to samo, tylko w innym wy-
miarze. Piêknie wzmocniliœmy wojsko poprzez je-
go profesjonalizacjê. Fantastycznie ta koalicja
wspiera telewizjê publiczn¹; jesteœmy œwiadkami
tego. Nie wspomnê ju¿ o ³amaniu elementarnych
zasad, jak to mia³o miejsce w przypadku Central-
nego Biura Antykorupcyjnego. Zasada dzia³ania
jest zawsze taka sama: najpierw odbieramy pie-
ni¹dze w bud¿ecie, chwilê póŸniej rozliczamy
z rzeczy niewykonanych i piêtnujemy, a na koñcu
– tu jest kilka scenariuszy – po prostu os³abiamy
dan¹ instytucjê do koñca. Dlaczego? Dlatego, ¿e
nie jest ona powolna tym, którzy akurat sprawuj¹
w³adzê, chcieliby j¹ sprawowaæ w sposób absolut-
ny. To budzi w nich obawê i uczucie niedosytu.

Proszê pañstwa, przecie¿ nie ksi¹¿ki, które siê
ukaza³y, s¹ powodem tego, nad czym debatuje-
my. I nie osoba, której dotyczy³y. Przypomnijmy
sobie coœ, siêgnijmy nieco w przesz³oœæ. Przypom-
nijmy sobie tych ma³ych agentów, których s¹ set-
ki, je¿eli nie tysi¹ce, w spó³kach Skarbu Pañstwa,
w redakcjach, sprawuj¹cych funkcje publiczne.
Przypomnijmy sobie, jak czekali, cali spoceni
i przestraszeni, na orzeczenie Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. Dziœ pada³y tutaj dziwne pytania, ¿e
nie wiadomo, po co to jest robione. Jest to robione
w bardzo okreœlonym celu – trzeba udostêpniæ
tym biednym, przestraszonym agentom, donosi-
cielom wiedzê o tym, czy s¹ zagro¿eni ujawnie-
niem jakichkolwiek dokumentów. Bo przecie¿ po-
szerzenie materia³u dostêpnego odnosi³oby siê
w³aœnie do nich, do tych, którzy ciemiê¿yli i nisz-
czyli innych ludzi. Dziœ s¹ przestraszeni. Ja pa-
miêtam takie sceny. Widzieliœmy, co siê dzia³o
w niektórych redakcjach, w niektórych spó³kach:
nerwowe telefony, opinie prawne na temat tego,
czy tej, a nie innej spó³ki bêdzie dotyczy³a kwestia
lustracji. Tych ludzi nie s¹ setki, okazuje siê, ¿e
przez kilkadziesi¹t lat nagromadzi³o siê ich du¿o
wiêcej. Wielu z nich zasiada w powa¿nych spó-
³kach, przewa¿nie maj¹ po trzy telefony komórko-
we; jeden z nich dzwoni niezmiernie rzadko.
O tym, proszê pañstwa, rozmawiamy.

Dochodzê ju¿ do takich trochê dziwnych prze-
myœleñ: jak bardzo mo¿na pozwoliæ sobie na na-

rzucenie pewnego zak³amania? Na mi³y Bóg! Mó-
wimy o odpolitycznieniu poprzez ca³kowite upoli-
tycznienie procesu podejmowania decyzji przy
powo³ywaniu w³adzy. To tak, jak byœmy chcieli le-
czyæ pacjenta chorego na raka, zabijaj¹c pacjen-
ta, bo wtedy rak umrze razem z nim. No, jest to ja-
kaœ metoda, ale nie s¹dzê, ¿eby ona by³a tutaj w³a-
œciwa.

Teraz sprawa oœrodków akademickich, które
wik³amy w bezpoœredni¹ grê polityczn¹. Proszê
pañstwa, dlaczego jest akurat taka procedura wy-
borcza, a nie inna? No, przecie¿ to proste. Lada
moment zostanie powo³ana nowa rada, na szeœæ
lat, praktycznie nieodwo³ywalna, bo nawet
komplikuje siê procedurê. Co to oznacza? Ona bê-
dzie dobrze wspó³pracowa³a z uleg³ym prezesem,
który zostanie powo³any, a ci, którzy to skon-
struowali, in¿ynierowie od sprawowania w³adzy,
wiedz¹, ¿e w przypadku jakiejkolwiek zmiany ra-
da po prostu uniemo¿liwi funkcjonowanie nowe-
mu prezesowi. Czyli i wilk bêdzie syty, i owca ca³a.
Przez szeœæ lat hulaj dusza, piek³a nie ma, a lu-
stracjê trafia szlag. I o tym, proszê pañstwa, roz-
mawiamy dzisiaj na tej sali.

Kiedy przygotowywa³em siê do tej wypowiedzi,
to w pewnym momencie przypomnia³ mi siê
wiersz naszego wieszcza. Dedykujê go tym ze spo-
conymi r¹czkami, którzy s³uchaj¹ byæ mo¿e w tej
chwili tego posiedzenia, licz¹c, ¿e zostan¹ lada
moment dopuszczeni do tajnych dokumentów na
ich temat, i którzy byæ mo¿e bêd¹ jeszcze chcieli
zrobiæ dodatkow¹ krzywdê innym ludziom. „Który
skrzywdzi³eœ cz³owieka prostego/ Œmiechem nad
krzywd¹ jego wybuchaj¹c,/ Gromadê b³aznów
ko³o siebie maj¹c/ Na pomieszanie dobrego i z³e-
go, (...) Nie b¹dŸ bezpieczny. Poeta pamiêta/ Mo-
¿esz go zabiæ – narodzi siê nowy./ Spisane bêd¹
czyny i rozmowy./ Lepszy dla ciebie by³by œwit zi-
mowy/ I sznur i ga³¹Ÿ pod ciê¿arem zgiêta”. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pansenator,panprofesorBender,proszêbardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ilu¿ spoœród nas jeszcze mniej wiêcej dwadzie-

œcia piêæ lat temu by³o przekonanych, ¿e po upad-
ku sowieckiego protektoratu w naszym kraju „na
drzewach zamiast liœci wisieæ bêd¹ komuniœci”.
Myœla³o tak sporo osób. Nie chcê powiedzieæ, ¿e
wiêkszoœæ, ale nie wykluczam tego. I có¿? Nie za-
wiœli, bo Polacy nie s¹ mœciwi i darowali draniom
¿ycie. Polacy nigdy nie prowadzili wojen ideologi-
cznych czy nawet religijnych, choæ generalnie s¹
spo³eczeñstwem religijnym. Sprzeczne z nasz¹
tradycj¹ by³o i jest s¹dzenie ludzi za ich przekona-
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nia, bo to diabelska czynnoœæ. Jako ofiary nie
chcemy upodabniaæ siê do katów, pomni s³ów na-
szego poety: „Kto chce iskier z czarta kuŸni,/ By
przepaliæ czarta moc,/ Ten œwiat w gorsz¹ wpycha
noc,/ Ten m¹droœci wiecznej bluŸni. –/ Choæby
nie by³ Moskal rodem,/ Ten Moskalem sta³ siê
z ducha,/ Ten mongolskich natchnieñ s³ucha, –/
Moskwa-piek³o mu narodem. –”

Wysoki Senacie! Dziêki Bogu, w Polsce idzie siê
pod s¹d tylko za pope³nione przestêpstwa, wy-
³¹cznie za pope³nione czyny. Ale trzeba je odkryæ,
ujawniæ. Ustawa, nad któr¹ obradujemy, utrudni
IPN ujawnianie pod³ych czynów komunistów
z czasów, gdy z mocy Kremla zawiadywali nasz¹
naw¹ pañstwow¹. Nie zapominajmy, ¿e pozosta³a
w naszym kraju kategoria przestêpców, którzy
pod s¹d nigdy nie trafili i œmiej¹ siê w twarz ofia-
rom. Proponowane przez rz¹d zmiany upolitycz-
niaj¹ce Instytut Pamiêci Narodowej wyœwiadcza-
j¹ tej kategorii przestêpców wiele przys³ug. Byli
ubecy – jeœli mo¿na przestaæ byæ ubekiem, ale to
inna sprawa – maj¹ otrzymaæ wgl¹d w dokumenty
swojej przestêpczej instytucji. Czy poprawki Se-
natu utrudni¹ to b¹dŸ uniemo¿liwi¹? Trudno po-
wiedzieæ, bo Sejm jest w³adny je oddaliæ. Na pew-
no skwapliwie bêd¹ chcieli korzystaæ z takiego
prawa byli funkcjonariusze, aby ³atwiej wykrêciæ
siê od odpowiedzialnoœci za w³asne przestêpstwa
i drañstwa oraz aby ³atwiej oczerniaæ swoje ofiary.

Mog¹ oni mieæ równie¿ dostêp do orygina³ów
dokumentów, wed³ug poprawek, które da³ pan se-
nator Rulewski, uznaniowo, jeœli ich siê zaliczy do
szarej strefy. Co to znaczy „szara strefa”: nie wia-
domo, kim byli – czy w po³owie, czy w æwierci, czy
w 4/5 ubekami – maj¹ mieæ dostêp równie¿ do
orygina³ów, a nie tylko do kopii dokumentów.
Wœród ubeków wielu jeszcze pozosta³o takich, dla
których podmiana orygina³u na odpowiednio wy-
bielaj¹ce ich falsyfikaty nie bêdzie stanowi³a pro-
blemu. Szkolono ich wystarczaj¹co, jak k³amaæ,
oszukiwaæ, manipulowaæ, fa³szowaæ. Znajd¹ siê
oni zapewne w owej szarej strefie, oby ich nie objê-
³a. Mog¹ oni w koñcu tak¿e zdekompletowaæ do-
kumenty, zniszczyæ je lub po prostu ukraœæ. Jako
profesor historii wiem, ¿e w archiwach, jak to siê
mówi potocznie, studenci mogli podwêdziæ doku-
ment, zdarza³o siê to studentom, a i badaczom hi-
storii te¿, bo na przyk³ad nie by³o czasu na robie-
nie szczegó³owych wypisów. Dam przyk³ad. Setna
rocznica powstania styczniowego, w Archiwum
Pañstwowym w Lublinie zagin¹³ orygina³ wyroku
s¹du rosyjskiego skazuj¹cego na œmieræ bohatera
powstania, ksiêdza Stanis³awa Brzóskê, i tylko
dziêki wyj¹tkowemu zbiegowi okolicznoœci mo¿na
go by³o odzyskaæ. Wiadomym by³o, ¿e musia³ to
uczyniæ ktoœ z seminarium profesora Mencla
z UMCS, bo tam trwa³y badania nad powstaniem
styczniowym, lub z seminarium prowadzonego

przeze mnie. Na szczêœcie po naszych apelach
sprawca skorzysta³ z mo¿liwoœci dyskretnego
zwrócenia tego arcywa¿nego dokumentu.

Panie i Panowie Senatorowie! U ubeków tego
typu resztek przyzwoitoœci raczej nie nale¿y
oczekiwaæ. Nie podsuwajmy im okazji, nie podsu-
wajmy im orygina³ów dokumentów, z którymi zro-
bi¹, co bêd¹ chcieli. Wielu ubeków, jak równie¿
ich agentów, tajnych wspó³pracowników, donosi-
cieli chcia³oby w ten czy inny sposób usun¹æ czy
wprost zabetonowaæ dokumenty dotycz¹ce ich
³ajdactw. Niejeden polityk, g³ównie z lewej strony
sceny politycznej w Polsce, apelowa³ w mediach
o zabetonowanie przesz³oœci, licz¹c naiwnie, ¿e
zniszczenie lub chocia¿by uszczuplenie archiwów
IPN pomo¿e mu ukryæ jego prawdziwe oblicze.
Wysoka Izbo, naiwni oni, nie wiedz¹, ¿e ogromn¹
czêœæ, jeœli nie wiêkszoœæ zasobów archiwalnych
tajnych s³u¿b komunistycznych skopiowano.
Znajduj¹ siê owe kopie w Moskwie, w Berlinie,
w Langley w Stanie Wirginia czy w Hoover Institu-
tion w kalifornijskim Palo Alto. Ze szkod¹ dla Pol-
ski, dla polskiego poczucia i wymiaru sprawiedli-
woœci by³oby, gdyby o sprawkach komunistycz-
nych s³u¿b PRL wiêcej ni¿ polskie s¹dy i historycy
wiedzieli Amerykanie, Niemcy czy Rosjanie.

Wysoki Senacie! Proponowana w ustawie
zmiana zasad funkcjonowania IPN niszczy jego
niezale¿noœæ, wywo³uje chaos organizacyjny,
utrudnia sprawne funkcjonowanie i próbuje im-
plicite stawiaæ w z³ym œwietle obecne kierowni-
ctwo instytutu. Podwa¿enie pozycji niezale¿nego
i trudnego do usuniêcia prezesa i narzucenie mu
nowych cia³ kolegialnych wybieranych przez œro-
dowiska akademickie spowoduje, ¿e w IPN za-
miast dotychczasowego sprawnego dzia³ania
i konsensusu pojawi¹ siê parali¿ decyzyjny i ci¹g-
³e k³ótnie. Wiemy, Pan Bóg stworzy³ profesora,
a diabe³ – jego kolegê. Dodajmy, ¿e nikt nie powi-
nien byæ sêdzi¹ we w³asnej sprawie, a to w³aœnie
ogromna czêœæ œrodowisk akademickich najg³oœ-
niej protestowa³a przeciwko objêciu ich lustracj¹,
obawiaj¹c siê ujawnienia niechlubnych faktów
z przesz³oœci. Teraz to ludzie ze œrodowisk przeci-
wnych lustracji bêd¹ mogli decydowaæ o kwe-
stiach zwi¹zanych z lustracj¹, czyli z odkrywa-
niem prawdy historycznej, której sami niejedno-
krotnie po prostu siê boj¹.

Panie i Panowie Senatorowie! Prawdziwym po-
wodem, dla którego debatujemy dzisiaj nad usta-
w¹, jest fakt, ¿e prezes IPN, doktor habilitowany
Janusz Kurtyka, swoj¹ niezale¿noœci¹ i poœwiêce-
niem w s³u¿bie publicznej narazi³ siê wp³ywowym
ludziom z krêgów rz¹dowych i parlamentarnych.
Postanowiono zmieniæ prawo g³ównie po to, aby
siê go pozbyæ. Wysoki Senacie, ka¿dy uczciwy
cz³owiek przyzna, ¿e jeœli pan Janusz Kurtyka Ÿle
siê komuœ przys³u¿y³, to wy³¹cznie komunistom,
dobrze natomiast przys³u¿y³ siê Polsce. Pan jesz-
cze powróci, Panie Prezesie. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Jak pan pozwoli mi przed³u¿yæ to wyst¹pienie,

to ja wykreœlê swoje nazwisko z listy do drugiego
przemówienia.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To brzmi
prawie jak groŸba, ale dobrze.) (Weso³oœæ na sali)

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Znany saty-

ryk Jan Pietrzak w wywiadzie dla „Rzeczpospoli-
tej” 26 marca bie¿¹cego roku o zmianach dokona-
nych przez pos³ów Platformy Obywatelskiej
w ustawie o IPN powiedzia³ prosto, cytujê: „Nie-
stety wci¹¿ istniej¹ w Polsce potê¿ne si³y przeciw-
ne lustracji i dekomunizacji, chroni¹ce szubraw-
ców i nadaj¹ce ton w mediach. Tymczasem na jed-
nym ludzkim losie mo¿na przeœledziæ, ile œwiñstw
zrobiono, a to przecie¿ jest zaledwie wierzcho³ek
góry lodowej. Naturalnie nie wszystkie przewiny
kapusiów nale¿y wk³adaæ do jednego worka, ka¿-
dy przypadek trzeba rozpatrywaæ indywidualnie.
Ktoœ coœ b¹kn¹³ z g³upoty, ktoœ inny by³ szanta¿o-
wany, ale najczêstsze s¹ przypadki donoszenia
z premedytacj¹, ze z³¹ wol¹, ¿eby zniszczyæ, ¿eby
zaszkodziæ. Ale, prawdê mówi¹c, nie ma we mnie
silnej z³oœci, jest tylko potrzeba ujawnienia praw-
dy”. Koniec cytatu.

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamiêci Naro-
dowej, moim zdaniem, to nic innego, jak politycz-
ny zamach, ukartowany przez koalicjê zawart¹
przez Platformê Obywatelsk¹ z Sojuszem Lewicy
Demokratycznej przeciw prawdzie o Polsce i Pola-
kach. Jak s¹dzê, obydwie partie s¹ zainteresowa-
ne likwidacj¹ instytutu albo jego zmarginalizowa-
niem. Dlatego g³osowanie w Sejmie nad t¹ ustaw¹
zosta³o nazwane dniem hañby PO, gdy¿ partia
o rodowodzie solidarnoœciowym g³osowa³a wspól-
nie z ugrupowaniem o rodowodzie postkomuni-
stycznym przeciw prawdzie o polskiej historii.

Rzekomym pretekstem nowelizacji jest upoli-
tycznienie tej instytucji, czyli teraz, dziêki tym
zmianom, Platforma Obywatelska wprowadzi do
nowej Rady IPN w³asnych apolitycznych history-
ków, którzy wybior¹ oczywiœcie apolitycznego
prezesa. Pañstwo Senatorowie rozumiej¹ moj¹
ironiê, bo to szermowanie has³em odpolitycznie-
nia jest doprawdy ba³amutne i niepowa¿ne. Jeœli
bowiem w tej chwili powo³anie i odwo³anie szefa
instytutu wykracza poza bie¿¹c¹ politykê, wyma-
ga kompromisu wszystkich si³ politycznych, to
wkrótce odwo³anie go bêdzie dziecinnie ³atwe.
Skoro bêdzie mo¿na go odwo³aæ zwyk³¹ wiêkszo-
œci¹ g³osów, a nie 3/5, jak dotychczas, to prezes
staje siê w³aœciwie zak³adnikiem aktualnej sytua-

cji politycznej. I dlatego te zarzuty o upolitycznie-
niu to absurd. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pracownicy
Instytutu Pamiêci Narodowej ju¿ dzisiaj s¹ jedny-
mi z najlepszych specjalistów od akt archiwal-
nych, a obecna silna pozycja prezesa daje im
ogromn¹ mo¿liwoœæ niezale¿nego od wp³ywów po-
litycznych kontynuowania badañ historycznych.

Nowe propozycje rozmywaj¹ te¿ klarownoœæ za-
sad kierowania t¹ instytucj¹, a tak¿e odpowie-
dzialnoœæ za wydane decyzje. Obecne kolegium
z cia³a doradczo-kontrolnego staje siê jako rada
organem silnym, wspó³decyduj¹cym o dzia³aniu
IPN, ale, jak tu ju¿ prezes mówi³, wszelkie konsek-
wencje i odpowiedzialnoœæ za to dzia³anie ma po-
nosiæ w³aœnie prezes. Mo¿e siê okazaæ, ¿e nie bê-
dzie komu zostaæ prezesem tej instytucji.

Mówiono ju¿ tutaj o innych niebezpieczeñ-
stwach tych zmian, ja mo¿e podkreœlê tylko pro-
cedurê wyboru cz³onków nowej rady, w jak¹ zo-
staj¹ w³¹czone instytucje, które wczeœniej w tego
typu procedurach nigdy nie bra³y udzia³u. Mam
nadziejê, ¿e ten zapis zostanie usuniêty przez se-
natorów z projektu ustawy.

I takie pytanie: sk¹d ta potrzeba nowelizacji?
Czy¿by ktoœ zauwa¿y³ jakieœ s³aboœci organizacyj-
ne IPN? Mo¿e te setki wystaw, tysi¹ce artyku³ów,
ponad osiemset publikacji zwartych wydanych
w latach 2000–2009 kogoœ ra¿¹, mo¿e komuœ to
siê nie podoba? Albo co oznaczaj¹ te ba³amutne
s³owa o otwarciu archiwów, skoro obecnie mak-
symalnie zwiêkszono dostêpnoœæ archiwów dla
wszystkich z nich korzystaj¹cych, w tym badaczy
i dziennikarzy?

Krótko mówi¹c, ustawa w obecnym kszta³cie
zmierza do stopniowej likwidacji IPN, a korzyœci
z tego w pierwszej kolejnoœci odnios¹ wszelkiego
rodzaju agenci S³u¿by Bezpieczeñstwa, a tak¿e
wszyscy ci, którzy w jakimœ stopniu byli uwik³ani
czy to w dzia³alnoœæ partii komunistycznej, czy
w dzia³alnoœæ administracji PRL. I ponawiam
w³aœnie to pytanie: dlaczego PO tak usilnie d¹¿y
do zmian w dzia³alnoœci IPN? Jak s¹dzê, przy-
wracanie pamiêci o peerelowskiej przesz³oœci
jest nie na rêkê bardzo wielu œrodowiskom i po-
szczególnym osobom. Myœlê, ¿e prawdziwym ce-
lem tych zmian, a wczeœniej ataków na IPN, na
przyk³ad za rzekom¹ odpowiedzialnoœæ za wyda-
nie ksi¹¿ki Zyzaka o Wa³êsie, nie jest jedynie
sprawa lustracji, nie jest samo ujawnianie czy-
jejœ agenturalnej przesz³oœci. Ktoœ jest bardzo
zaniepokojony aktywnoœci¹ pionu œledczego
IPN, czyli G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypomnê, ¿e tylko w jej warszawskim oddzia-
le s¹ prowadzone wa¿ne œledztwa w sprawie zbro-
dni komunistycznych, miêdzy innymi w sprawie
œmierci Grzegorza Przemyka, a podejrzanymi s¹
ludzie z krêgów prokuratury, SB, MO i MSW. To-
czy siê œledztwo w sprawie nielegalnego przejmo-
wania spadków po zmar³ych za granic¹ Polakach
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przez podstawionych agentów. Podejrzanymi s¹
oficerowie Sztabu Generalnego Ludowego Wojska
Polskiego. Inne œledztwo obejmuje by³ych ormow-
ców, którzy w stanie wojennym bili brutalnie de-
monstrantów. Trwa œledztwo w sprawie zabójstw
ksiê¿y: Stanis³awa Suchowolca, Sylwestra Zycha,
Stefana Niedzielaka, Leona B³aszczyka, Stanis³a-
wa Kowalczyka, Romana Kotlarza, Stanis³awa
Palim¹ki, Antoniego Kija. Obecnie pion prokura-
torski IPN prowadzi tysi¹c dwieœcie œledztw. Zbie-
rane s¹ dowody w sprawie komunistycznej agen-
tury, zabójstw dokonywanych przez nieznanych
sprawców. To z badañ historyków IPN coraz wiê-
cej wiemy o masakrze na Wybrze¿u w grudniu
1970 r. To nieprawda, co mówi³ wówczas minister
obrony narodowej, potem twórca stanu wojenne-
go, a na koniec prezydent Polski, ¿e trzeba by³o
otworzyæ ogieñ, bo ludzie wyszli na ulice, spalili
budynek komitetu partii, niszczyli sklepy, atako-
wali si³y porz¹dkowe. Przecie¿ stoczniowcy na
apel towarzysza Kocio³ka przyjechali na porann¹
zmianê do pracy i wpadli w pu³apkê. Bramy stocz-
ni obstawiali podw³adni Jaruzelskiego, którym
wydano rozkaz, aby nie wpuœciæ robotników do
zak³adu. Kolejne poci¹gi wy³adowywa³y na stacji
pracowników. Stoczniowcy zaczêli napieraæ na
wojsko. Ktoœ to ukartowa³ z zimn¹ krwi¹, aby
w nastêpstwie tych wydarzeñ odwo³aæ Gomu³kê
i wprowadziæ Gierka – o tym przeczytamy w szcze-
gó³owych analizach historycznych w biuletynach
IPN – a decyzje o zmianach politycznych zapada³y
na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Cen-
tralnego Komunistycznej Partii Zwi¹zku Sowiec-
kiego w Moskwie. To Leonid Bre¿niew postawi³
kwestiê sukcesji w³adzy w Warszawie i powie-
dzia³, ¿e najlepszym kandydatem jest Gierek. Czy
to nie interesuj¹ce, ¿e genera³ Jaruzelski zacho-
wa³ w nowym rz¹dzie wszystkie wp³ywy? O tym
mówi¹ dokumenty IPN.

A co bêdzie, jak IPN zabierze siê za sprawê
œmierci ksiêdza Jerzego Popie³uszki i tak zwany
Okr¹g³y Stó³? To zapewne przy tym, wcale nie
okr¹g³ym, meblu dogadano siê, aby przesz³oœæ
odkreœliæ grub¹ kresk¹, spaliæ akta bezpieki,
sprzedaæ za bezcen maj¹tek narodowy by³ym
dzia³aczom komunistycznym, aby zajêli siê bizne-
sem. Kiedy potem te wyczyszczone czerwone ¿y-
ciorysy, dzia³aj¹ce nadal siatki esbeków i ich kon-
fidentów chcia³ ujawniæ rz¹d Olszewskiego, daw-
ni protegowani genera³a Kiszczaka okazali siê sil-
niejsi i doprowadzili do odwo³ania rz¹du.

Ktoœ powie, ¿e to wszystko historia i nie warto
do niej wracaæ. Zapewne tak, ale o ile znalibyœmy
historyczn¹ prawdê. Wówczas mo¿na by albo wy-
baczyæ oprawcom, albo niektórych z nich oddaæ
w rêce niezawis³ego s¹du. ¯yj¹c w zafa³szowanej
historii, co jakiœ czas jesteœmy zaskakiwani tak
zwanymi hakami, które ktoœ niecnie wykorzystu-

je w sobie znanym celu. Nie jest to zdrowa sytua-
cja dla patriotycznych Polaków, a i ich oprawcom
utrudnia nawrócenie siê, pojednanie siê z Bogiem
i ludŸmi.

S³usznie powiedzia³a Zofia Korboñska, legen-
darna dzia³aczka Polskiego Pañstwa Podziemnego
oraz wdowa po jednym z najwybitniejszych ludow-
ców w historii, Stefanie Korboñskim: ta noweliza-
cja ustawy jest sprzeczna z polsk¹ racj¹ stanu.
Tak, ta nowelizacja jest sprzeczna z polsk¹ racj¹
stanu.

Na wypadek, gdybyœmy jej nie odrzucili w ca³o-
œci, w imieniu klubu senatorów PiS przekazujê
poprawki do niej. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze. Nie wyko-

rzysta³ pan senator dziesiêciu minut, zatem bar-
dzo siê cieszê.

(Senator Ryszard Bender: Oszczêdny w s³o-
wach.)

(Senator Grzegorz Banaœ: Oszczêdny.)
Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Prezesie!

Wysoki Senacie!
Podczas s³uchania sejmowej, jak równie¿ se-

nackiej dyskusji poœwiêconej ustawie o Instytu-
cie Pamiêci Narodowej przypominaj¹ mi siê s³owa
Prymasa Tysi¹clecia kardyna³a Stefana Wyszyñ-
skiego: „Naród bez dziejów, bez historii, bez prze-
sz³oœci staje siê wkrótce narodem bez ziemi, naro-
dem bezdomnym, bez przysz³oœci”.

Podtrzymywanie zbiorowej pamiêci o minio-
nych wydarzeniach jest nie tylko odpowiedzi¹ na
spo³eczne zapotrzebowanie, ale równie¿ obowi¹z-
kiem wobec zabitych lub poszkodowanych w okre-
sie PRL. Uczciwe zmierzenie siê z trudn¹ przesz³o-
œci¹ jest fundamentem moralnego ³adu spo³eczne-
go i warunkiem autentycznej demokracji.

W ci¹gu minionych dziesiêciu lat zadania tego
podejmowa³ siê Instytut Pamiêci Narodowej.
Struktury instytutu zosta³y tak skonstruowane,
¿eby instytucja ta by³a niezale¿na od doraŸnych in-
teresów ró¿nych si³ politycznych. Zaowocowa³o to
miêdzy innymi szerokimi i obiektywnymi badania-
mi najnowszej historii Polski, szczególnie ¿ycia po-
litycznego, spo³ecznego i gospodarczego w okresie
rz¹dów komunistycznych. Opublikowane mate-
ria³y, dokumenty i opracowania sta³y siê wa¿n¹
przes³ank¹ moralnego os¹du osób z ¿ycia publicz-
nego, niezale¿nie od ich umiejscowienia na scenie
politycznej tamtego i obecnego okresu.

Ten czas autonomii instytutu, który poszuku-
j¹c prawdy, móg³ podejmowaæ nawet niepopra-
wne politycznie badania i stawiaæ niepopularne
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tezy, teraz siê zakoñczy, o ile nie odrzucimy proce-
dowanego w ekspresowym tempie projektu zmia-
ny ustawy, forsowanego przez wspierany przez
SLD klub Platformy Obywatelskiej, której g³ó-
wnym celem jest uniemo¿liwienie powtórnego
wyboru profesora Janusza Kurtyki na urz¹d pre-
zesa IPN.

Pomijaj¹c jawn¹ niedorzecznoœæ tego rodzaju
dzia³añ, stoj¹cych w sprzecznoœci z zasadami pañ-
stwa prawa, pragnê odnieœæ siê do najwa¿niej-
szych zmian, które wprowadzi³aby nowa ustawa.

Po pierwsze, IPN przestanie byæ instytucj¹ apo-
lityczn¹. Dotychczas obowi¹zuj¹ca ustawa daje
prezesowi IPN powa¿ny mandat do swobodnego
dzia³ania, poniewa¿ jego powo³ania i odwo³ania
dokonuje siê na wniosek 3/5 parlamentu. Ozna-
cza to, ¿e tak¿e opozycja parlamentarna ma
wp³yw na powo³anie i odwo³anie szefa IPN. Zmia-
na zasad wyboru prezesa, wybieranie go zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów przez Sejm sprawi, i¿ podsta-
wowym kryterium doboru prezesa bêdzie jego
spolegliwoœæ wobec wiêkszoœci sejmowej.

Po drugie, wprowadzona zostanie instytucja
Rady IPN. Na sk³ad przysz³ej rady wp³yw bêd¹
mieli cz³onkowie rad naukowych uczelni akade-
mickich, którzy bronili siê przed procesem lustra-
cji, bronili wszelkimi metodami, ostentacyjnie
lekcewa¿¹c obowi¹zuj¹ce przepisy. Jakie moral-
ne prawo maj¹ tajni wspó³pracownicy SB, którzy
przecie¿ byli na uczelniach, aby wspieraæ elekto-
rów, którzy z kolei bêd¹ mieæ wp³yw na wybór sze-
fa Instytutu Pamiêci Narodowej?

Po trzecie, ta rada otrzyma rozszerzone kompe-
tencje polegaj¹ce na formu³owaniu rekomendacji
dotycz¹cych podstawowych kierunków dzia³al-
noœci Instytutu Pamiêci Narodowej w zakresie ba-
dañ naukowych, edukacji, udostêpnienia doku-
mentów, œcigania zbrodni oraz procedur lustra-
cyjnych. Rada bêdzie wiêc form¹ zewnêtrznej
kontroli nad Instytutem Pamiêci Narodowej. Co
wiêcej, bêdzie mia³a za zadanie przygotowywaæ
i rozstrzygaæ konkursy na finansowanie przez In-
stytut Badañ Naukowych badañ nad najnowsz¹
histori¹ Polski. W ten sposób uczelnie dostan¹
w³adzê nad swoimi kolegami z IPN, pozbawiaj¹c
ich podmiotowoœci i autonomii, decyduj¹c de fa-
cto o ich karierze naukowej, realizowanych pro-
jektach badawczych, wydawanych publikacjach.

Po czwarte, na co zwrócono uwagê w liœcie ot-
wartym podpisanym przez blisko dwustu przed-
stawicieli œwiata nauki, oburzenie budzi fakt
umo¿liwienia dostêpu oficerom i innym praco-
wnikom organów bezpieczeñstwa PRL nie tylko
do akt ich dotycz¹cych, ale i przez nich wytworzo-
nych w ramach czynnoœci zwi¹zanych z ich prac¹
lub s³u¿b¹ w organach bezpieczeñstwa. To roz-
wi¹zanie prawne otwiera szerokie pole do szanta-
¿u. Obecna ustawa s³usznie to wyklucza. S³u¿ba

bezpieczeñstwa, esbecy bêd¹ mogli sprawdziæ, ja-
kie materia³y siê zachowa³y. Dziêki temu wielu
z nich uzyska mo¿liwoœæ szanta¿owania swoich
dawnych informatorów. Nie wiadomo, dlaczego
pracownicy IPN mieliby poœwiêcaæ swój czas,
a tym samym te¿ pieni¹dze podatnika, na kwe-
rendy dla ludzi, którzy s³u¿yli totalitaryzmowi.

Wysoka Izbo! Ustawa, o której mówimy,
zawiera te¿ wiele oczywistych absurdów, jak
choæby koniecznoœæ sporz¹dzenia opisu zasobów
IPN na poziomie jednostek archiwalnych w termi-
nie do dnia 31 grudnia 2012 r. czy koniecznoœæ
udostêpniania materia³ów w ci¹gu siedmiu dni.
Jednak jej najwa¿niejszym grzechem jest to, ¿e
zosta³a przyjêta na polityczne zamówienie, w celu
przejêcia instytutu i uzyskania wp³ywu Platformy
na politykê historyczn¹ instytutu oraz na obsadê
stanowiska prezesa IPN. Szkoda, i¿ partyjne inte-
resy siêgaj¹ tak g³êboko, ¿e uniemo¿liwiaj¹ soli-
dne, rzetelne, naukowe badanie prawdy o naj-
nowszej historii Polski. Z tych powodów uwa¿am,
¿e uczciwoœæ obywatelska ka¿e mi, a tak¿e wszys-
tkim ludziom na tej sali wierz¹cym w sprawiedli-
woœæ, g³osowaæ za odrzuceniem tej ustawy. Usta-
wy, która niew¹tpliwie godzi w polsk¹ racjê stanu.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Mariusz Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Od razu chcê powiedzieæ, ¿e nikt nie chce pana

prezesa Kurtyki odwo³ywaæ.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Zapiszcie to.)
Chcê zdementowaæ wszystkie takie przypusz-

czenia i dyskusje, które zdominowa³y du¿¹ czêœæ
debaty. Co wiêcej, pan prezes Kurtyka bêdzie
móg³ wzi¹æ udzia³ w rzetelnym konkursie, który
pod rz¹dami nowej ustawy… (Weso³oœæ na sali)

(Senator Ryszard Bender: I wygra, zapewniam
pana, Panie Senatorze.)

W sposób bezpartyjny bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³
w konkursie, wygraæ i zostaæ prezesem IPN. Je¿eli
bêdzie chcia³ to zrobiæ…

(Senator Ryszard Bender: Wygra?) (Weso³oœæ
na sali)

…to nie ma ¿adnego problemu.
Pañstwo przedstawiliœcie idyllistyczn¹ koncep-

cjê czy ocenê funkcjonowania IPN, tak¹ wzorco-
w¹, modelow¹. Gdyby IPN mia³ postaæ ludzk¹, we-
d³ug waszej opinii móg³by byæ na pewno zbawio-
ny. Ja nie mam takiej jednoznacznej oceny fun-
kcjonowania IPN. To jest na pewno wa¿na insty-
tucja w naszym pañstwie, ale ja nie mam takiej je-
dnoznacznie pozytywnej oceny funkcjonowania
ani tym bardziej tak jednoznacznej oceny apolity-
cznoœci tej instytucji, jak ta, któr¹ pañstwo ma-

52. posiedzenie Senatu w dniu 8 kwietnia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej… (cd.) 57

(senator J. Dobrzyñski)



cie. Ja siê pañstwu nie dziwiê, poniewa¿ rozu-
miem, ¿e traktujecie tê instytucjê w jakimœ sensie
jako swoj¹ enklawê i dlatego tak bardzo agresy-
wnie podchodzicie do tej dyskusji.

(Senator Ryszard Bender: Wspólnie j¹ ustana-
wiano.)

Je¿eli pañstwo spojrzycie na sk³ad Kolegium
IPN, to tam oczywiœcie znajdziecie pañstwo zespó³
trubadurów PiS – osoby, które popiera³y i jedno-
znacznie wspiera³y PiS. Dosyæ bêdzie wspomnieæ
Andrzeja Urbañskiego, który by³ politykiem Pra-
wa i Sprawiedliwoœci przez wiele lat, politykiem,
¿e tak powiem, konkretnym, sta³ u boku prezy-
denta, by³ prezesem telewizji. A tak przy okazji,
wtedy byliœcie pañstwo w stanie w ci¹gu dwudzie-
stu czterech godzin zmieniæ Krajow¹ Radê Radio-
fonii i Telewizji, uchwaliæ now¹ ustawê, w sposób
zupe³nie „apolityczny” wprowadziæ do tej rady
przedstawicieli LPR oraz Samoobrony i zacz¹æ za-
rz¹dzaæ t¹ telewizj¹ bardzo „apolitycznie”.

(G³os z sali: Dosyæ, ludzie!)
Efekty tego „apolitycznego” zarz¹dzania obser-

wujemy do dzisiaj. Gratulujê.
(SenatorW³adys³awDajczak:Alemyto ju¿znamy.)
Ale warto pañstwu to przypominaæ. Ja wiem, ¿e

to pañstwo znacie, bo to jest wasza telewizja, wiêc
je¿eli macie jakieœ obiekcje co do funkcjonowania
tej instytucji, to… No, ja wiem, ¿e pañstwo to dob-
rze znacie.

Kiedy s³yszê wypowiedzi senatora Idczaka, któ-
ry twierdzi, ¿e ta ustawa zosta³a napisana dla es-
beków czy dla ubeków, no to muszê jasno powie-
dzieæ, ¿e takie s³owa mo¿e mówiæ cz³owiek, który
wyskoczy³ z samolotu bez spadochronu i prze¿y³.
Nikt o zdrowych zmys³ach nie jest w stanie powie-
dzieæ, ¿e pose³ Rybicki, opozycjonista, który wte-
dy nie by³ peerelowskim prokuratorem, jak tu s³y-
szeliœmy w p³omiennym wyst¹pieniu…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wy-
skoczy³ bez spadochronu?)

(Senator Stanis³aw Karczewski: To s¹ chyba ja-
kieœ ¿arty! Skoki z samolotu to…)

…nie by³ w latach siedemdziesi¹tych pos³em na
Sejm, nie by³ wreszcie zwi¹zany z ¿adnymi lukraty-
wnymi wtedy urzêdami, tylko walczy³, a dzisiaj na-
pisa³ bardzo dobr¹ ustawê… Tak ¿e radzi³bym
z wiêksz¹ pokor¹ wypowiadaæ siê o poœle Rybic-
kim, który ma powa¿ne zas³ugi opozycyjne…

(Rozmowy na sali)
…skoro ju¿ przywo³ujemy dzisiaj w tej debacie

tego typu wartoœci.
Ta ustawa, jakkolwiek pañstwu nie bêdzie siê

to stwierdzenie podoba³o, absolutnie odpolitycz-
nia tê instytucjê.

(Rozmowy na sali)
(Weso³oœæ na sali)
IPN nie jest instytucj¹ woln¹ od politycznych

koncepcji i trzeba bardzo twardo powiedzieæ, ¿e

IPN nie jest te¿ instytucj¹ w tym pañstwie najwa¿-
niejsz¹. Jest instytucj¹ wa¿n¹, ale nie najwa¿niej-
sz¹. Pañstwa wypowiedzi sprowadzaj¹ siê do ta-
kich emocji, jakbyœmy tracili niepodleg³oœæ…

(Senator Wies³aw Dobkowski: Bo tak jest!)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bo

tak jest!)
…przy zmianie ustawy o IPN.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy ja mogê

prosiæ praw¹ stronê sali, ¿eby nie zachowywa³a
siê jak izba ni¿sza?)

(Poruszenie na sali)
Nie tracimy niepodleg³oœci. Ta ustawa…
(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê o ci-

szê! To naprawdê nie jest Sejm, tylko Senat Rze-
czypospolitej.)

Ta ustawa, je¿eli zostanie wcielona w ¿ycie, na-
prawdê poprawi funkcjonowanie tej instytucji.
Proszê siê tego nie baæ i zachowaæ miarê w ocenie
sytuacji, nad któr¹ dzisiaj debatujemy. Dziêkujê
bardzo.

(Senator Ryszard Bender: Amen.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Jan Rulewski, zapraszam.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

B¹dŸ sob¹.)

Senator Jan Rulewski:
Ja myœlê, ¿e wszyscy jesteœmy sob¹. Wszyscy

podlegamy, Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, tym
samym reakcjom i emocjom. I myœlê, ¿e istnieje
obiektywna przes³anka usprawiedliwiaj¹ca te
emocje, taka mianowicie, i¿ my toczymy tu spo-
ry, dyskusje czy nawet porozumiewamy siê dla-
tego, ¿e IPN zajmuje siê histori¹, opisem, ewiden-
cjonowaniem dokumentów o ludziach ¿ywych.
Ludzie ¿ywi nie s¹ tylko garnkami do sklejenia.
Ludzie ¿ywi chc¹ i maj¹ prawo kszta³towaæ insty-
tucje, które wydaj¹ o nich opinie, wyroki czy
przechowuj¹ dokumenty. I dlatego dyskusja, nie
tylko na tej sali, ale równie¿ poza salami parla-
mentarnymi, ma o¿ywiony charakter. Drug¹
obiektywn¹ przes³ank¹ do takiej o¿ywionej dys-
kusji jest fakt, muszê to przyznaæ, ¿e Wysoka Iz-
ba Sejmowa chyba rozminê³a siê z sensem usta-
wy o IPN. Otó¿ sama nazwa wskazuje, ¿e Instytut
Pamiêci Narodowej jest instytutem, który ma za
zadanie gromadziæ, ewidencjonowaæ dokumen-
tacjê – zaraz do tego przejdê – i zajmowaæ siê in-
nymi jeszcze zagadnieniami zwi¹zanymi z wyda-
rzeniami obecnymi lub takimi, które siê rozegra-
³y na krótko przed dniem dzisiejszym. Tymcza-
sem Sejm uzna³, mo¿e na skutek pewnych przy-
padków, które mia³y miejsce, a mia³y miejsce
b³êdy w polityce IPN czy te¿ w zachowaniach nie-
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których jego pracowników naukowych, ¿e IPN
ma byæ instytutem od najnowszej historii PRL.
W zwi¹zku z tym Sejm skoncentrowa³ swoje za-
danie na ukszta³towaniu takiej struktury IPN,
która rozmija siê z ustawowymi zadaniami IPN.

Przypomnijmy zatem, jakie one s¹. Pierwsze
z nich to przede wszystkim ewidencjonowanie,
gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie,
zabezpieczanie, udostêpnianie i publikowanie
dokumentów organów bezpieczeñstwa pañstwa.
To jest podstawowa funkcja. Drugie to œciganie
zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Trzecie
to ochrona tych danych. Czwarte – prowadzenie
dzia³añ w zakresie edukacji publicznej. I pi¹te –
lustracja. Wszystko to nie ma zatem nic wspólne-
go z tradycyjnym pojêciem instytutu. A jeœli tak,
to idea powo³ywania instancji, organów, takich
jak Rada Instytutu Pamiêci Narodowej czy wczeœ-
niejsze kolegium, nie ma nic wspólnego z tym, co
podpowiedziano nam, co stworzono w Sejmie.
Gdyby to by³ instytut historyczny, by³oby oczywi-
ste, ¿e tam powinni zasiadaæ fachowcy od historii,
od najnowszej polskiej historii. Ale zadania IPN,
jak zwróci³em tu uwagê, s¹ znacznie szersze.
A skoro dobieramy do Rady Instytutu Pamiêci Na-
rodowej specjalistów, skoro popieramy meryto-
kracjê, to pytam, dlaczego w radzie nie ma peda-
gogów. Jednym z jej zadañ, kto wie, czy nie naj-
wa¿niejszym, jest przecie¿ edukacja publiczna,
w olbrzymim zakresie przez IPN wykonywana. Je-
œli tak, to ca³a ta idea, ta struktura, ten mon-
strualny, powiedzia³bym, porz¹dek powo³ywania
cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej jest
chybiony, poniewa¿ opiera siê wy³¹cznie na powo-
³aniu fachowców z zakresu historii. Inna sprawa,
¿e historycy, powo³ujê siê tu na Karola Modzelew-
skiego, profesora, bardzo dobrego, potrafi¹ siê do-
skonale, jeœli nawet nie wojowniczo, ró¿niæ. Jest
przecie¿ historia faktów i historia hipotez. I jak
mogliby oni ze sob¹ rozmawiaæ? Jeœli przyjmie-
my, ¿e w tej ustawie ¿¹da siê, aby cz³onkiem rady
by³ humanista z tytu³em naukowym i do tego wy-
ró¿niaj¹cy siê, to jak porównaæ przywo³anego ju¿
przeze mnie profesora Karola Modzelewskiego na
przyk³ad z prawnikiem profesorem Jaskierni¹?
Oni maj¹ zupe³nie odmienne pogl¹dy, oni nie
stworzyliby instytucji, która w jakiœ sposób by
wspó³dzia³a³a. Coœ takiego jest dopuszczalne, po-
wtarzam, ale w instytucie historycznym.

Uwa¿am zatem, œwiadomie, w ramach racjona-
lizacji, ¿e pomijanie innych osób przy wyborze do
rady jest, zgadzam siê tu z rzecznikiem praw oby-
watelskich, ograniczaniem wp³ywu tych wszyst-
kich, którzy dzisiaj ¿yj¹ , a byli podmiotami tej hi-
storii. To jest ograniczanie tak¿e ich praw w za-
kresie innej funkcji instytutu, który przecie¿
zmierza do tego, ¿eby zadoœæuczyniæ za krzywdy.
Kto ma tam proponowaæ zadoœæuczynienie – hi-

storycy? A dodajmy, ¿e trwa spór i to spór prowa-
dzony od tysi¹cleci, pokoleniowy. Inaczej patrzy
na nas, ojców czy dziadków, na nasze dokonania,
m³odzie¿ i my te¿ kiedyœ spogl¹daliœmy inaczej na
dokonania naszych poprzedników. Pytanie za-
tem, czy rada, która sk³ada³aby siê na przyk³ad
z bardzo m³odych historyków, by³aby w stanie
okreœliæ doœwiadczenia pokolenia, które musia³o
siê nierzadko uginaæ jak trzcina po to, ¿eby uzys-
kaæ wiêksz¹ skutecznoœæ. Z tej racji namawiam
wszystkich, zw³aszcza moich kolegów, ¿eby roz-
stali siê jednak z t¹ skomplikowan¹ procedur¹.

Inny jeszcze zarzut dotyczy odpolitycznienia.
Gdyby nawet przyj¹æ to rozwi¹zanie pod has³em
odpolitycznienia, to dlaczego, pytam, efektem
koñcowym powo³ania jest jednak ingerencja
w³adz politycznych: Sejmu, Senatu, prezydenta?
Czyli to bêdzie nominacja polityczna, bo od tego
nie ma ucieczki. Pytam twórców, dlaczego nie
skoñczyli procesu kszta³towania w³adz do szczeb-
la prezesa instytutu na nominacji b¹dŸ przedsta-
wianiu na przyk³ad prezydentowi osoby przez sie-
bie wskazanej. Uzna³bym wtedy, ¿e w³adze insty-
tutu s¹ wy³onione w nastêpstwie procesu wybor-
czego przeprowadzanego przez samych naukow-
ców. Tego w ostatniej fazie nie ma, w po³owie pro-
cesu wchodz¹ politycy i oni kszta³tuj¹ radê.

Nastêpna sprawa. S¹ zagro¿enia upolitycznie-
niem, ja uwa¿am, ¿e jeszcze gorsze, bo o charak-
terze towarzyskim. Co siê bowiem stanie wtedy,
gdy wszyscy kandydaci do rady czy na prezesa
bêd¹ mieli równe szanse, bardzo bêd¹ chcieli
pracowaæ, w dobrej wierze byæ prezesami czy
cz³onkami rady? Otó¿ bêd¹ starali siê o przychyl-
noœæ w³adz politycznych nawet wtedy, gdy bêd¹
mieli inne pogl¹dy. Bêd¹ chcieli byæ prezesami,
wobec tego pojawi siê zjawisko, które zbli¿y nas
do politycznej korupcji.

I wreszcie inne zjawisko, o którym tu wspo-
mniano. Nie da siê ukryæ, ¿e rada ma siê sk³adaæ
z humanistów, i nie da siê ukryæ, ¿e mamy olbrzy-
mie nadwy¿ki w zakresie studiów humanistycz-
nych, ¿e po³owa humanistów w najbli¿szym cza-
sie straci pracê. Bêdzie parcie na to, ¿eby stali siê
oni uczestnikami procesu, a w dalszej kolejnoœci
wspierali wszystkich swoich, wspierali uczelnie,
które mia³yby prowadziæ konkursy. Jest to zja-
wisko z³e, które przez nikogo nie bêdzie kontra-
punktowane. To te¿ jest argument za tym, ¿eby
poszerzyæ bazê rady, cia³a doradczego prezesa,
jak sama nazwa wskazuje, o osoby, które obda-
rzone s¹, tak jak siê zreszt¹ mówi, wiedz¹. Wy-
starczy wiedza o tych procesach, nie trzeba mieæ
naukowego tytu³u.

Jest jeszcze jedno zagadnienie: monstrualna
konstrukcja wyborcza. Chcia³bym zapytaæ wszy-
stkich tu obecnych, czy mo¿liwe jest zapanowanie
nad tak¹ z³o¿on¹ struktur¹, w której cz³onków ra-
dy wybiera siê a¿ na trzech etapach. Najpierw ra-
da wybiera elektorów, elektorzy wybieraj¹ kandy-
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datów na cz³onków rady, nastêpnie Sejm wybiera
cz³onków rady i dopiero ta rada uruchamia
czwarty stopieñ, czyli wybór prezesa. Monstrual-
na, nigdzie chyba niestosowana, struktura wy-
borcza. Przy czym w ustawie nie zaplanowano
niestety, kto bêdzie rozpatrywa³ spory, jak to bê-
dzie przebiega³o, kto bêdzie proponowa³ kandyda-
tów, kto bêdzie od odwo³ywania. Trzeba by do tego
powo³aæ specjaln¹ pañstwow¹ komisjê wyborcz¹.

W zwi¹zku z tym… To ju¿ ostatnie s³owo, Panie
Marsza³ku.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bardzo siê
z tego cieszê.)

Poniewa¿ s¹ to wybory nie tylko cia³a doradcze-
go, ale wybory cia³a sprawuj¹cego w³adzê, ¿ycie
polityczne rzeczywiœcie wejdzie do uczelni pe³n¹
gêb¹. Nam nie chodzi przecie¿ o to, ¿eby uczelnie
podzieli³y siê ze wzglêdu na orientacjê polityczn¹,
a ju¿ siê podzieli³y, o czym œwiadczy przyk³ad Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza, gdzie profesoro-
wie gremialnie wypowiedzieli siê przeciwko tym
zmianom. Aby tego unikn¹æ i aby uniwersytety
by³y miejscem naukowej refleksji nie zaœ baryka-
d¹ polityczn¹, proponujê zrezygnowaæ z tych zapi-
sów. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

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

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Prezesie!

Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo!
Przys³uchuj¹c siê tej dzisiejszej debacie, tak

sobie myœlê: Bo¿e kochany, ile trzeba bêdzie zro-
biæ porz¹dku po Platformie Obywatelskiej, jak
siê wreszcie te wasze rz¹dy skoñcz¹. Czy jest je-
szcze coœ, co jesteœcie w stanie zepsuæ, Szanowni
Pañstwo? Bo jak siê okazuje, krok po kroku mo¿-
na psuæ wszystko, co dobrze funkcjonuje, co zo-
sta³o wypracowane w trudach, bólach. Dla ja-
kichœ w³asnych ambicji, ze wzglêdu na w³asne
pogl¹dy trzeba po prostu uczestniczyæ w tym
dziele zniszczenia.

Szanowni Pañstwo, dyskutujemy dzisiaj o In-
stytucie Pamiêci Narodowej. Ja myœlê, ¿e podsta-
wowe pytanie, pytanie Ÿród³owe, które trzeba so-
bie tutaj zadaæ, to jest pytanie, czy Instytut Pa-
miêci Narodowej dobrze funkcjonuje. Pomiñmy
mo¿e na chwilê osobê szanownego pana prezesa,
a skupmy siê na jego dokonaniach. Mieliœmy
okazjê otrzymaæ dzisiaj do skrzynek senackich
sprawozdanie z dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci
Narodowej tylko w roku 2009. Nie wiem, czy jest
instytucja, która potrafi³aby tak obszernie, tak

merytorycznie przedstawiæ to, co wypracowa³a
tylko przez jeden rok swojej dzia³alnoœci. ¯yczê
ka¿dej instytucji, aby mog³a zrobiæ to tak profe-
sjonalnie.

Proszê pañstwa, chcia³bym siê odnieœæ do wy-
powiedzi dwóch moich szanownych przedmów-
ców. Mo¿e najpierw odniosê siê do wypowiedzi
mojego szanownego kolegi z okrêgu wyborczego,
pana senatora Witczaka. Mariusz – je¿eli mnie
s³yszysz, a mam nadziejê, ¿e mnie s³yszysz – mó-
wi³eœ o tym, ¿e konkurs na prezesa IPN odbêdzie
siê w sposób obiektywny. Nawet koledzy szano-
wnego pana senatora Witczaka z jego klubu
uœmiechali siê podczas tej wypowiedzi. Myœlê, ¿e
to jest najlepszy komentarz.

Wysoka Izbo, nie sposób siê odnieœæ do wypo-
wiedzi pana senatora Jana Rulewskiego, jest ona
bowiem bardzo niespójna. Kiedy by³ sprawozdaw-
c¹ komisji, by³o dla mnie zupe³nie niezrozumia³e,
¿e cz³owiek, zdawaæ by siê mog³o, z charakterem,
osoba, która dla mnie jako dla m³odego wówczas
cz³owieka, m³odego ch³opaka przygl¹daj¹cego siê
– mia³em okazjê ju¿ o tym mówiæ z tego miejsca
Wysokiej Izbie – wydarzeniom w Bydgoszczy, by³a
tak¹ osob¹, która zawsze by³a stawiana jako wzór
tego zrywu i tej si³y w walce o odrodzenie w Polsce
niepodleg³oœci… Dzisiaj zaczynam rozumieæ, jak
trzeba byæ ostro¿nym i jak trzeba naprawdê uwa-
¿aæ, ¿eby za ¿ycia ludziom nie stawiaæ pomników,
poniewa¿ z tych pomników, co najbardziej przera-
¿aj¹ce i co smutne, oni sami siê zrzucaj¹. I dzisiej-
sze wypowiedzi pana senatora jak gdyby to po-
twierdzaj¹. A szkoda, bo przecie¿ to ju¿ jest postaæ
historyczna.

Proszê pañstwa, wiele tutaj by³o dzisiaj cyta-
tów. Ja nie zacytujê, ale by³a taka wypowiedŸ ju¿
œwiêtej pamiêci ksiêdza Tischnera, w której
przedstawia³ definicjê prawdy. Panie Senatorze
Rulewski, chyba ta ostatnia czêœæ owej definicji
mówi o tym, jak¹ prawdê IPN bêdzie móg³ przed-
stawiaæ Polsce, je¿eli ta ustawa zostanie przyjêta.
Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

(Senator Jan Rulewski: Zabieram okulary, bo
pan senator dobrze nie widzia³.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Lepiej zabraæ okulary ni¿ g³os.
(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Poproszê, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku, g³upio siê czujê, bo potrzebu-

jê zabraæ okulary i nie wiem, czy zabraæ okulary,
czy g³os. No, zabieram i okulary, i g³os.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to wtedy
na jedno i drugie tylko po piêæ minut.)

Tak. Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
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Ustawa, nad któr¹ obecnie debatuje Senat, jest
niedoskona³a, jest wrêcz Ÿle napisana. Wykaza³y
to serie pytañ zadawanych przez maj¹cych wiele
w¹tpliwoœci senatorów kolejnym goœciom zabie-
raj¹cym g³os z mównicy senackiej. Analizy bra-
ków tej ustawy dokona³ rzecznik praw obywatel-
skich, pan Janusz Kochanowski, a pog³êbi³ j¹
prezes IPN, profesor Janusz Kurtyka, dlatego nie
bêdê tego powtarza³. Jednak¿e oba te wyst¹pienia
nie pozostawi³y w¹tpliwoœci, ¿e ustawa jest, ko-
lokwialnie mówi¹c, dziurawa, ju¿ nie jak ser
szwajcarski, ale jak nasze drogi po zimie, które
maj¹ znacznie wiêcej dziur ni¿ ten ser.

Przyczyny tego, ¿e ustawa jest Ÿle napisana na-
le¿y szukaæ w przyspieszeniu, dziwnym przyspie-
szeniu, jakie wyst¹pi³o w pracach komisji sejmo-
wej, co prze³o¿y³o siê na to, ¿e powsta³a bardzo
niechlujna ustawa, nad któr¹ musimy siê dziœ po-
chylaæ. Sk¹d siê wziê³o to przyspieszenie? Pragnê
zwróciæ uwagê na to, ¿e zbiegiem mo¿e nie tyle
okolicznoœci, ile celów jest to, ¿e debata i g³osowa-
nie nad t¹ ustaw¹ w Sejmie mia³y miejsce
w przeddzieñ podsumowania dwóch lat rz¹dów
Platformy i PSL, notabene to podsumowanie na-
st¹pi³o z czteromiesiêcznym opóŸnieniem. Praw-
dopodobnie piarowcy Platformy przewidywali, ¿e
taka kolejnoœæ zdarzeñ przykryje ca³kowicie wia-
domoœæ o ustawie niszcz¹cej IPN. I tak te¿ siê sta-
³o. Niewiele mediów nag³oœni³o, wrêcz mówi³o
o tym, ¿e Sejm przeg³osowa³ bardzo z³¹ ustawê
o IPN. Chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e to ju¿ wypró-
bowany sposób dzia³ania Platformy, polityka tak
zwanego przykrywania niewygodnych tematów
innymi, bardziej medialnymi, tematami.

Czy dzisiejsza debata w Senacie, w izbie reflek-
sji, nad ustaw¹, powtórzê: niszcz¹c¹ IPN, przebije
siê do mediów, a poprzez media do œwiadomoœci
opinii publicznej? Obawiam siê, ¿e nie. Dziœ me-
dia ¿yj¹ wyst¹pieniami pana ministra Sikorskiego
przed Sejmem i prawdopodobnie przypadkiem
zagoœci³a tutaj jedna ekipa telewizyjna. Nie wiem,
czy cokolwiek z tej debaty przebije siê do mediów.
Wszyscy zaanga¿owani s¹…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Za-
b³¹dzi³a.)

Byæ mo¿e. Jak powiedzia³em, przypadkiem za-
goœci³a w naszej Izbie. Czy¿ to nie jest przykrywa-
nie tematów?

Z ust wiceministra sprawiedliwoœci, pana Wro-
ny, us³yszeliœmy, ¿e rz¹d wyda³ pozytywn¹ opiniê
jedynie do przed³o¿enia sejmowego, tak jakby
prace w Senacie nie istnia³y. I obawiam siê, ¿e tak
pozostanie, mimo ciê¿kiej pracy senatora Rulew-
skiego, jego próby poprawy tej ustawy.

Prawdziwe intencje Platformy co do IPN pozna-
my dziœ podczas g³osowañ nad poprawkami i ca³¹
ustaw¹. Stawiam nastêpuj¹ce pytania przed ka¿-
dym ze stu senatorów, zanim naciœnie przycisk do

g³osowania: Czy opublikowanie ksi¹¿ki panów
Cenckiewicza i Gontarczyka o panu prezydencie
Lechu Wa³êsie, której przecie¿ niewielu zarzuci³o
brak profesjonalizmu, jest wystarczaj¹cym powo-
dem do zniszczenia IPN? Czy strach przed tym, co
mog¹ w archiwach IPN znaleŸæ niezale¿ni history-
cy, jest wystarczaj¹cym powodem do zniszczenia
IPN? Czy niedopuszczenie do ponownego wyboru
obecnego jego prezesa, profesora Kurtyki, na ko-
lejn¹ kadencjê jest wystarczaj¹cym powodem do
zniszczenia IPN? Z tymi pytaniami zostawiam Wy-
sok¹ Izbê. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I pan senator Janusz Rachoñ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pierwszej czêœci chcia³bym siê odnieœæ do

wyst¹pienia pana senatora Jana Dobrzyñskiego,
który w momencie zadawania pytañ panu senato-
rowi sprawozdawcy w kontekœcie desygnowania
elektorów przez œrodowiska naukowe, powiedzia³
miêdzy innymi – cytujê ze stenogramu – „Tak by to
wygl¹da³o, Panie Senatorze, gdyby tak to wszyst-
ko skondensowaæ. A wiêc mo¿e siê zdarzyæ tak, ¿e
to esbecy bêd¹ wybieraæ szefa IPN”. Chcia³bym
bardzo mocno zaprotestowaæ przeciw supozycji
pana senatora, jakoby polskie œrodowiska nau-
kowe by³y zbiorowiskiem wspó³pracowników
s³u¿b specjalnych, esbeków itd. Ja jestem samo-
dzielnym pracownikiem nauki i wielu moich kole-
gów samodzielnych pracowników nauki zasiada
na tej sali, wszyscy podlegaliœmy lustracji,
a w zwi¹zku z tym te stwierdzenia godz¹ po prostu
w œrodowisko naukowe. Jestem g³êboko przeko-
nany, ¿e pan senator Bender...

(Senator Ryszard Bender: Nale¿ymy do wyj¹t-
ków.)

…swoich kolegów z wydzia³u te¿ nie bêdzie tak
traktowa³. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e dzi-
wiê siê zarówno panu prezesowi Kurtyce, jak i pa-
nu rzecznikowi praw obywatelskich, ¿e maj¹ w¹t-
pliwoœci co do tego, czy œrodowiska naukowe, in-
stytuty mog¹ wybieraæ elektorów wy³¹cznie z w³a-
snego grona czy spoza tego grona. Jako prawnicy
powinniœcie pañstwo wiedzieæ, ¿e ten zapis jest je-
dnoznaczny. Mog¹ wybieraæ elektorów zarówno
spoœród siebie, jak i z zewn¹trz. Tu taka moja
uwaga skierowana do pana senatora Rulewskie-
go. Art. 15 mówi o tym, ¿e cz³onkiem rady instytu-
tu mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca tytu³ naukowy lub
stopieñ naukowy, czyli od doktora w górê, w dzie-
dzinie nauk humanistycznych lub prawnych.
W zwi¹zku z tym w moim g³êbokim przekonaniu
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nic nie stoi na przeszkodzie, aby elektorzy wy³onili
czy zaproponowali kandydata na cz³onka Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej, którym mo¿e byæ
pedagog, bo o to pan pyta³. Ta ustawa absolutnie
nie stoi w sprzecznoœci z tak¹ racj¹.

Poniewa¿ uwa¿am, ¿e wszystkie podmioty po-
winny byæ równe wobec prawa, chcia³bym zg³osiæ
kilka poprawek.

Poprawka pierwsza. Je¿eli chodzi o jednostki
uczelni wy¿szych, które bêd¹ mia³y uprawnienia
do desygnowania elektorów, to bêd¹ to tylko te je-
dnostki, które posiadaj¹ uprawnienia do nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowane-
go nauk humanistycznych. Nie ma jednak takie-
go zapisu w stosunku do instytutów Polskiej Aka-
demii Nauk. St¹d moja poprawka, bo równie¿ tu-
taj powinno siê to znaleŸæ.

Druga sprawa. Jest zapis mówi¹cy o tym, ¿e za
pewne us³ugi, to jest za sporz¹dzanie i wydawanie
reprodukcji dokumentów dla celów, o których
mowa itd., pobiera siê op³atê, która stanowi do-
chód. Nie dochód, lecz przychód. To jest moja na-
stêpna poprawka.

Teraz trzecia poprawka, któr¹ chcia³bym zg³o-
siæ. Art. 5 mówi o tym, ¿e prezes Instytutu Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu opublikuje inwentarz archi-
walny Instytutu Pamiêci Narodowej. Moja popraw-
ka zmierza do tego, aby znalaz³ siê tu zapis „opubli-
kuje w internecie”, poniewa¿ samo s³owo „opubli-
kuje” mo¿e oznaczaæ opublikowanie w Biuletynie
IPN w ka¿dym oddziale, a wtedy bêdzie on trudno
dostêpny, choæ spe³nione zostan¹ wymogi zapisu.
Bior¹c pod uwagê to, ¿e mamy XXI w., szerokopas-
mowy internet, powinniœmy w art. 5 przyj¹æ zapis
mówi¹cy o publikacji w internecie. Sk³adaj¹c te
poprawki, dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Banasia o zabranie g³osu.

Senator Grzegorz Banaœ:
Uprzejmie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Prezesie! Panie i Panowie Se-

natorowie!
Dzisiaj z tej mównicy pad³o wiele wa¿nych

s³ów, przywo³ywano wiele cytatów osób bardzo
znanych, patriotów. Pozwólcie pañstwo, ¿e ja od-
wo³am siê do twórczoœci osób, które by³y lub s¹
zwi¹zane z nieco, tak to nazwê, l¿ejsz¹ muz¹, ale
równie¿ niezwykle siê zas³u¿y³y, przynajmniej
w rozmiêkczaniu komunistycznej rzeczywistoœci.
Zapewne ka¿dy z pañstwa pamiêta tekst jednej
z piosenek Wojciecha M³ynarskiego „co by tu jesz-

cze” – ja u¿yjê s³owa „naprawiæ” – „naprawiæ, Pa-
nowie”.

Naprawiano Centralne Biuro Antykorupcyjne,
dlatego ¿e szkodzi³o, przeszkadza³o dzisiejszej
w³adzy, chocia¿ by³o powo³ane po to, by tej w³adzy
patrzeæ na rêce. Odwo³ano prezesa. Tak napraw-
dê ta struktura jest powoli niszczona. Przywo³u-
j¹c na tê okolicznoœæ innego klasyka, mo¿na by
powiedzieæ, ¿e odr¹bano rêkê, która podnios³a siê
na w³adzê.

W sprawie mediów publicznych pan premier
Donald Tusk zechcia³ pójœæ za cytatem innego
klasyka, otó¿ gdy bêdzie potrzeba, to sam pier-
wszy stanie w szeregu i pomaszeruje na Belwe-
der. Jak inaczej bowiem traktowaæ ten ca³y
zwi¹zek przyczynowo-skutkowy, który dzisiaj
prowadzi do upadku mediów publicznych.

Kolejna instytucja pañstwowa, która stanê³a
niejako w poprzek oczekiwaniom dzisiejszej w³a-
dzy, to Instytut Pamiêci Narodowej. Jacy¿ to lumi-
narze podpisali siê pod projektem tej ustawy? Pa-
nowie pos³owie Grzegorz Schetyna, Rafa³ Grupiñ-
ski. Przecie¿ to s¹ osoby nie tylko z pierwszych
stron gazet, ale z pierwszej linii frontu, tak to na-
zwijmy, bo przecie¿ pamiêtamy, jak pan premier
Tusk odwo³ywa³ ówczesnego wicepremiera Sche-
tynê i desygnowa³ go na pierwsz¹ liniê frontu
w parlamencie. Te osoby z pierwszej linii frontu
przygotowuj¹ projekt ustawy, który – wystarczy
tylko przywo³aæ fragmenty wypowiedzi pana se-
natora Rulewskiego, sprawozdawcy, cz³onka klu-
bu Platformy Obywatelskiej – wykaza³ sprzecz-
noœæ, wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ tych zapisów, wy-
kaza³ szkodliwoœæ tych zapisów dla ca³ej dzia³al-
noœci formacyjnej, bo przecie¿ i tak¹ dzia³alnoœci¹
zajmuje siê instytut, dzia³alnoœci¹ formacyjn¹, on
kszta³tuje nasz¹ pamiêæ narodow¹. Do tego w³aœ-
nie zosta³ powo³any jedenaœcie lat temu. By³a na
to potrzebna zgoda ówczesnego Prawa i Sprawied-
liwoœci, ówczesnej Platformy Obywatelskiej, sze-
rokiego spektrum si³ i œrodowisk solidarnoœcio-
wych, które wiedzia³y i czu³y, ¿e tê pamiêæ trzeba
Polakom przywróciæ.

Dlatego wszystkie dzia³ania, które s³u¿¹ dzisiaj
rozbiciu tej instytucji, nie mog¹ uzyskaæ naszej
akceptacji. Nie mo¿na os³abiaæ spójnoœci kiero-
wniczej, nie mo¿na w sposób niemal automatycz-
ny, bo z powodu nieprzyjêcia sprawozdania finan-
sowego, odwo³aæ prezesa, nie bacz¹c na to, jak in-
formacje przyjmuje Sejm czy Senat. Nie mo¿na
wreszcie w sposób niezwykle mocny konstytuo-
waæ pozycji cz³onków rady. Przypomnijmy, 2/3
g³osów pozwala na odwo³anie cz³onka rady. Jaka¿
to jest dysproporcja, gdy porównamy umocowa-
nie cz³onków rady i prezesa? Wielokrotnie by³o to
tu podnoszone i podkreœlane. Jeden z klasyków,
którego mo¿na by tu przywo³aæ, mawia³: je¿eli
fakty s¹ takie, tym gorzej dla tych fakcików.

Kogo chroni¹ luminarze Platformy? Jak silny
jest strach, który ka¿e odbieraæ podmiotowoœæ in-
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stytutom badawczym? Dlaczego mamy pozwoliæ
na to, by prawda i pamiêæ nie by³y tymi najsilniej-
szymi konstytuantami naszego spo³eczeñstwa?
Dlaczego chcemy o pewnych sprawach zapom-
nieæ? Dlaczego nie zrobimy tego, co zrobi³y naro-
dy, które ¿yj¹ wokó³ nas, tego, co zrobili Niemcy,
co zrobili Czesi? Oni ju¿ dawno maj¹ to za sob¹,
a my po raz kolejny musimy odkrywaæ Malesz-
ków, po raz kolejny musimy udowadniaæ sobie to,
co ju¿ dawno zosta³o udowodnione.

Jeszcze tylko s³owo komentarza do wyst¹pie-
nia pana senatora Witczaka, mojego ulubionego
adwersarza przy takich okazjach, oczywiœcie
ulubionego w du¿ym cudzys³owie i mam nadzie-
jê, ¿e siê za ten cudzys³ów nie obrazi. On jest mi-
strzem semantyki, naprawdê, bo je¿eli efekt tej
ustawy nazywa siê odpolitycznieniem dzia³añ in-
stytutu, to rzeczywiœcie semantyka i dialektyka
mocno siê tu k³aniaj¹. Dziêkujê uprzejmie za
uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze Andrzejewski, proszê przestaæ

s³uchaæ senatora Rulewskiego i przyjœæ na mó-
wnicê.

(Senator Ryszard Bender: …siê dzieje w pañ-
stwie duñskim.)

Senator Piotr Andrzejewski:
Godzina 16.20.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nie zamierzam negowaæ dobrych intencji Arka-

diusza Rybickiego. Nie zamierzam negowaæ celu,
pozytywnego celu tej ustawy. Ale sposób zrealizo-
wania tego celu budzi daleko id¹ce w¹tpliwoœci,
zarówno od strony formalnej, jak i od strony me-
rytorycznej.

Dlatego sk³adam poprawki. Omawiaj¹c je, bê-
dê ustosunkowywa³ siê do tego, co uwa¿am za
podstawowy mankament tej ustawy. Ale najpierw
powiem o pozytywach.

Od roku 1997, kiedy uchwalono pierwsz¹ usta-
wê tworz¹c¹ IPN i ustawê lustracyjn¹, uwa¿a³em,
¿e jest to w pewnym sensie ustawa dywersyjna,
oddaj¹ca nas w rêce by³ych funkcjonariuszy apa-
ratu w³adzy PRL, bo tak naprawdê to oni decydo-
wali o tym, jak bêd¹ rozstrzygane procesy lustra-
cyjne, to oni weryfikowali materia³y dowodowe, to
oni na procesach decydowali o tym, czy ktoœ zo-
sta³ uznany za k³amcê lustracyjnego, czy nie. By³o
tak zw³aszcza wobec dodatkowych kryteriów,
w³¹czenia tych spraw w zasób kryteriów prawa
karnego, wskutek czego nawet gdy ktoœ móg³ byæ
k³amc¹, ale materia³ dowodowy nie pozwala³ na
ustalenie tego, to siê mówi³o, ¿e nie jest k³amc¹,
tak wiêc wszyscy okazywali siê pokrzywdzeni.

W przypadkach, w których nie by³o materia³ów,
by³o tak, ¿e nawet je¿eliby istnia³a pewnoœæ, ¿e
ktoœ by³ odnotowany czy by³ cz³owiekiem, z które-
go informacji korzystano, móg³ on uzyskaæ przed
s¹dem status osoby absolutnie czystej – ze wzglê-
du w³aœnie na to, co obowi¹zywa³o w prawie kar-
nym: brak dostatecznych dowodów powodowa³,
¿e takiego cz³owieka nale¿a³o uznaæ za kryszta³o-
wo czystego. St¹d te¿ i problem pe³noœci b¹dŸ nie-
pe³noœci materia³ów.

Czym charakteryzuje siê postawa, której da-
³em przed chwil¹ wyraz i któr¹ prezentujê do dzi-
siaj? Tym, ¿e nie interesuj¹ mnie kwestie perso-
nalne. Interesuje mnie realizacja konstytucyjne-
go, zasadniczego prawa powszechnego dostêpu
do informacji, równie¿ do informacji nieprawdzi-
wych, do wszystkiego tego, co wytworzy³y organy
do tego powo³ane, a wiêc dokumenty, dokumenty
urzêdowe, a takimi by³y dokumenty SB dla we-
wnêtrznego porz¹dku. Ustawa idzie w tym kie-
runku i to jest plus jej intencji. Ustanawia ona po-
wszechny dostêp do dokumentów, nie przes¹dza-
j¹c o ich prawdziwoœci b¹dŸ nieprawdziwoœci. Wy-
daje mi siê, ¿e jest to nasz podstawowy obo-
wi¹zek, obowi¹zek zrealizowania konstytucyjne-
go prawa ka¿dego cz³owieka dostêpu do doku-
mentów, ustosunkowania siê do nich i ich weryfi-
kowania, zanim siê kogokolwiek bêdzie o cokol-
wiek oskar¿aæ.

Ale przejdŸmy do tego, co sta³o siê mankamen-
tem. No, to ju¿ by³o tu sygnalizowane i ja nie bêdê
powtarza³ tez z wyst¹pieñ kole¿anek i kolegów.
Mianowicie chodzi o to, co Gra¿yna Staniszkis
w nowej strukturze w³adzy…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jadwiga,
Jadwiga.)

Przepraszam, Jadwiga Staniszkis. Wed³ug jej
znakomitej analizy naszej sytuacji ca³kowicie
zdejmuje siê czyteln¹ strukturê zale¿noœci norm
prawnych i przekszta³ca siê to w sieciowy system
nieodpowiedzialnoœci i abstrakcji.

I tutaj nagle zdejmuje siê z prezesa IPN – który
mia³ okreœlon¹ odpowiedzialnoœæ w systemie de-
cyzyjnym – mo¿liwoœæ rzeczywistego kierowania
IPN i rzeczywistego kierowania czymœ, o czym za-
pominamy, mówi¹c tu o radzie, o historykach,
mianowicie komisj¹ badania zbrodni przeciwko
narodowi polskiemu. A to jest najwiêksze osi¹g-
niêcie IPN, to jest ponad dziewiêæset wspania-
³ych publikacji. Mo¿e ktoœ poczu³ siê ura¿ony je-
dn¹ czy drug¹ publikacj¹, ale proszê popatrzeæ
ca³oœciowo na dorobek IPN. Jest to wielki doro-
bek, mo¿e nawet jeden z wiêkszych dorobków do-
kumentacyjnych, jakie mamy po prze³omie
ustrojowym. I kieruje siê to wszystko tak, by
zmierza³o do abstrakcyjnej, nieodpowiedzialnej,
kierowanej z drugiej b¹dŸ z trzeciej linii – tak¿e
politycznej – rady. Ta rada to jest sieciowa nieod-
powiedzialnoœæ, ona ma wiêksze uprawnienia
ni¿ prezes IPN. Prezes IPN jest organem wyko-
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nawczym i musi byæ pos³uszny radzie, bo go mo-
¿e szybko odwo³aæ. Ma³o tego, proszê pañstwa, ta
rada uzyskuje – i tego bêdzie dotyczy³a moja po-
prawka, nie pierwsza, tylko dalsza, ale to jest g³ó-
wna poprawka – mo¿liwoœæ formu³owania reko-
mendacji dotycz¹cych œcigania zbrodni i proce-
dur lustracyjnych. Czy to s¹ sami prawnicy, fa-
chowcy? No, mog¹ to byæ i tacy fachowcy jak mi-
nister Jaskiernia, który potajemnie umorzy³ œle-
dztwo katyñskie z 1993 r., i udawano, ¿e nic nie
ma. Dopiero siedz¹cy tu kolega, senator Kieres
jako prezes IPN wszcz¹³ to œledztwo, ale te¿ tylko
wtedy, kiedy w Moskwie ju¿ nie by³o w¹tpliwoœci,
¿e stamt¹d nic nie sp³ynie, i kiedy uzyska³ zgodê
w³adz politycznych tutaj, w Polsce. Takich ludzi
te¿ mo¿na ustawiæ jako zaplecze. Tylko nie ³u-
dŸmy siê, wóczas przestanie to byæ taki IPN, z ja-
kim mamy do czynienia dzisiaj. Je¿eli mo¿na for-
mu³owaæ rekomendacje dotycz¹ce wiêkszego za-
kresu, to w myœl argumentu logicznego „od wiêk-
szego do mniejszego” i w indywidualnych spra-
wach, wbrew temu, co tu mówiono, rada mo¿e
formu³owaæ te rekomendacje bez ¿adnej odpo-
wiedzialnoœci, w szarej strefie decyzyjnej. Dlate-
go te¿ pierwsza… Ja nie idê tak daleko, jak tu je-
den z kolegów powiedzia³, a wynika³o to chyba
z roz¿alenia, ¿e jest to bia³orusizacja stanu decy-
zyjnego w zakresie œcigania zbrodni komunisty-
cznych. Jak tutaj powiedziano, w zakresie dzia-
³alnoœci dotycz¹cej œcigania, która teraz obj¹æ
ma tylko zbrodnie faszystowskie i stalinowskie,
nagle powstaæ ma pusta przestrzeñ. Tak dzisiaj
podobno powiedzia³ ktoœ w jednym z wywiadów.
Dlatego te¿ proponujê, jeœli chodzi o te upra-
wnienia otwarte…

(Senator Jan Rulewski: Otwarte.)
…otwarty katalog uprawnieñ szczególnych,

czyli mo¿e byæ jeszcze ca³y szereg innych upra-
wnieñ tej rady… Jest wiêc to organ decyzyjny
o niezamkniêtym praktycznie zakresie upra-
wnieñ szarej strefy z zewn¹trz. Dlatego proponu-
jê skreœliæ to, ¿e oni mog¹ formu³owaæ rekomen-
dacje dotycz¹ce œcigania zbrodni, jak i procedur
lustracyjnych. Niech to bêdzie raczej wspó³dzia-
³anie w œcis³ym zakresie z prokuratur¹. Skoro
prokuratura nie bêdzie ju¿ mia³a nic wspólnego
z rz¹dem ani my jako pos³owie i senatorowie nie
bêdziemy mogli jej kontrolowaæ, a nawet zada-
waæ pytañ, no to niech przynajmniej w IPN siê
trochê wyka¿e jako element wspó³dzia³aj¹cy.
Proponujê równie¿ skreœliæ zapis dotycz¹cy fun-
kcji tej rady polegaj¹cej na wskazywaniu perso-
nalnej obsady stanowisk. Dot¹d biurem lustra-
cyjnym, które tu siê tworzy, kierowa³ dyrektor
wybierany w drodze porozumienia, bo prokura-
tor generalny zg³asza³ kandydaturê w porozu-
mieniu z prezesem Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. A dzisiaj musi to zrobiæ po zasiêgniêciu opi-

nii rady instytutu, czyli teraz rada bêdzie perso-
nalnie wskazywaæ obsadê organów lustracyj-
nych. Czy nie jest to zagro¿enie? Jest to te¿ za-
gro¿enie. A wiêc to zasiêgniêcie opinii rady insty-
tutu te¿ nale¿y skreœliæ. Wystarczy, ¿e bêdzie
prokurator generalny, ju¿ niezale¿ny od rz¹du
przecie¿, kieruj¹cy siê w sposób w³aœciwy fun-
kcjami i obowi¹zkami prokuratury.

Ale ¿eby prezesa mo¿na by³o wybraæ w sposób
reprezentatywny, przynajmniej dla rz¹dz¹cej wiê-
kszoœci w ramach jej kadencji, wydaje mi siê, ¿e
nale¿y przywróciæ przynajmniej to, co dotyczy po-
wo³ywania czy odwo³ywania cz³onków rady jako
tego g³ównego organu sprawiedliwoœci historycz-
nej i sprawiedliwoœci prokuratorskiej œcigania,
rekomenduj¹cego ka¿dy kierunek dzia³ania In-
stytutu Pamiêci Narodowej i Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a mia-
nowicie te 2/3 g³osów. Tak wiêc proponujê, ¿eby
jednak zebra³o siê 2/3 pos³ów w Sejmie w celu po-
wo³ania prezesa tej instytucji. To jest moja po-
prawka.

Dalej. Problem…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze, proszê zmierzaæ do konkluzji, bo jest
16.30.)

O, rzeczywiœcie. To mo¿e zaraz przerwê i póŸ-
niej poproszê o nastêpne piêæ minut.

Uwa¿am, ¿e nie nale¿y dodawaæ takich ogól-
nych, uznaniowych sformu³owañ, które s¹ cha-
rakterystyczne dla dzisiejszej strategii kszta³to-
wania systemu prawa i systemu w³adzy, jeœli cho-
dzi o radê instytutu, która wnioskuje o odwo³anie
prezesa instytutu, je¿eli nie wype³nia on obowi¹z-
ków na³o¿onych przez ustawê lub dzia³a na szko-
dê instytutu pamiêci. To oni, ci mê¿owie zaufania
z szarej strefy decyzyjnej, ja to tak nazywam, bêd¹
decydowaæ, czy ktoœ wype³nia obowi¹zki, czy nie
dzia³a przypadkiem na szkodê instytutu, to zna-
czy niezgodnie z dyrektywami i rekomendacjami
rady – i je¿eli, po drugie, nie zosta³o przyjête spra-
wozdanie z dzia³alnoœci instytutu za dany rok.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
nikt tego nie poruszy³.)

My wiemy, jak jest ze sprawozdaniami Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji. To jest instrumentalnie
traktowane; kiedy kogoœ chce siê odrzuciæ albo
zmieniæ sk³ad personalny, to siê to robi.

Na tym skoñczê ze wzglêdu na szacunek nie tyl-
ko dla regulaminu, ale i dla innych mówców. PóŸ-
niej poproszê jeszcze o nastêpne piêæ minut, a na
razie sk³adam te wnioski legislacyjne. Zrelacjo-
nujê je w pozosta³ych piêciu minutach. Dziêkujê
bardzo, Panie Marsza³ku. Dziêkujê pañstwu, to
bêdzie kontynuowane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Ja równie¿ chcia³bym zabraæ g³os w tej debacie,

chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e dyskutujemy
o Instytucie Pamiêci Narodowej, na którego po-
wstanie jako odrodzone pañstwo polskie musie-
liœmy czekaæ dziesiêæ lat. To by³o w roku 1998,
czyli bior¹c pod uwagê moment wejœcia w ¿ycie
ustawy, mamy za sob¹ dziesiêæ lat doœwiadczeñ,
jakie nios³o ze sob¹ powstawanie tego pañstwa
w sytuacji, kiedy brakowa³o nam politologów, so-
cjologów, kiedy nie mieliœmy wiedzy, jak budowaæ
system partyjny, polityczny. Myœmy byli odciêci
od prawdy historycznej, od prawdy o tym, kim na-
prawdê s¹ ci inni, którzy dzia³ali na scenie publi-
cznej. I kiedy przysz³o do tego historycznego mo-
mentu, do roku 1998, kiedy po tych wielkich de-
batach nad tym, jaka¿ to koncepcja lustracyjna
ma przejœæ, mo¿e taka, mo¿e inna, chyba szeœæ
by³o tych koncepcji, a ¿adna siê nie zmaterializo-
wa³a, powsta³a ta ustawa, która powo³ywa³a in-
stytut, by³o chyba czymœ oczywistym, ¿e jej ratio
legis sprowadza³o siê do tego, ¿e struktura, zasa-
dy wy³aniania w³adz, tworzenia programu zosta³y
tak skonstruowane, aby instytucja ta by³a w jak
najwiêkszym stopniu niezale¿na od doraŸnych in-
teresów ró¿nych si³ politycznych. Ta struktura,
w której instytucja prezesa zosta³a umocowana
w taki a nie inny sposób, ta silna pozycja prezesa
to jest doœwiadczenie tych dziesiêciu lat. No prze-
cie¿ nasi s¹siedzi, spadkobiercy prawni NRD, po-
trafili od razu powo³aæ instytut, który postawi³ so-
bie takie same cele. Myœmy go powo³ali po dziesiê-
ciu latach. Ale je¿eli patrzymy na obecn¹ struktu-
rê, któr¹ chcemy teraz zmieniaæ, to musimy rów-
nie¿ podchodziæ do tego w ten sposób, ¿e w tej
ustawie zawiera siê doœwiadczenie i m¹droœæ
tych, którzy byli odpowiedzialni za te pierwsze
dziesiêæ lat w Polsce.

IPN powsta³ po dziesiêciu latach. IPN istnieje
w obecnej strukturze jedenaœcie lat. To s¹ bardzo
krótkie przedzia³y czasowe. I nale¿a³oby wspo-
mnieæ o wielkim dorobku. Tu ju¿ ten dorobek by³
wspominany, ale ja pozwoli³em sobie wnikn¹æ
w publikacjê, jak¹ otrzymaliœmy do naszych skry-
tek senatorskich, zatytu³owan¹ „Informacja
o dzia³alnoœci IPN – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.”. We
wstêpie czytamy: „Dla IPN rok 2009 by³ rokiem
stabilizowania siê struktury organizacyjnej po
zmianach wynikaj¹cych z nowelizacji ustawy re-
guluj¹cej jego dzia³alnoœæ”. No w³aœnie, có¿ takie-
go wa¿nego czy te¿ wielkiego, a mo¿e istotnego,
zdarzy³o siê w roku 2009?

W roku 2009 wesz³a w ¿ycie ustawa dezubeki-
zacyjna, która nak³ada³a i nak³ada konkretne
obowi¹zki na Instytut Pamiêci Narodowej. Te obo-
wi¹zki, jak czytamy dalej w sprawozdaniu, które

otrzymaliœmy do skrytek, to miêdzy innymi
sprawdzenie blisko dwustu tysiêcy osób. Proszê
pañstwa, dwieœcie tysiêcy osób sprawdziæ od mo-
mentu, kiedy wesz³a w ¿ycie ustawa dezubekiza-
cyjna, do chwili obecnej, czyli do czasu, kiedy
ukaza³o siê sprawozdanie, to jest ogromna praca.
Czy to, ¿e dzisiaj debatujemy nad nowelizacj¹, ma
zwi¹zek akurat z tym, co przed chwil¹ przywo³a-
³em? Myœlê, ¿e nale¿y bardzo powa¿nie podejœæ do
takiego zwi¹zku.

W swej bogatej dzia³alnoœci IPN wydaje œrednio
sto piêædziesi¹t ksi¹¿ek i broszur historycznych
rocznie. Wydaje prawie czterdzieœci czasopism,
publikuje rocznie czterdzieœci prac naukowych,
piêæset popularnonaukowych, organizuje sesje
itd., itd. To wszystko by³o oczywiœcie mówione. Do
s¹dów trafia rocznie ponad sto aktów oskar¿enia
wobec funkcjonariuszy UB, SB i MO itd., itd. Ale,
proszê pañstwa, tu by³ przywo³ywany list sygno-
wany, by³o pod nim ponad dwieœcie podpisów,
przez autorytety nauki i ¿ycia publicznego, list
z 22 marca 2010 r. Je¿eli ten list tu przywo³ujê, to
móg³bym oczywiœcie przytaczaæ jego obszerne
fragmenty, ale pozwolê sobie wybraæ tylko jeden.

W kontekœcie zarzutu, ¿e ustawa, któr¹ chce-
my wprowadziæ, jest polityczna, wydawa³oby siê,
¿e ci naukowcy, ¿e te autorytety ¿ycia publiczne-
go, które wypowiadaj¹ siê co do treœci nowelizo-
wanej ustawy, tych dwieœcie autorytetów, które
nie s¹ stricte politykami, powinno nas zachêcaæ
do tego, ¿ebyœmy dokonali tej nowelizacji. Dwu-
stu naukowców, których trudno pos¹dziæ o to, ¿e
s¹ politykami, przynajmniej w œcis³ym tego s³owa
znaczeniu, wypowiada jednak siê w ten sposób, ¿e
to, co IPN do tej pory zrobi³, to ogromna praca, je-
¿eli chodzi o badania obiektywne, ¿e rezultaty
tych badañ musia³y – i to mówi¹ naukowcy – do-
prowadziæ do ujawniania niewygodnych i nagan-
nych moralnie zachowañ i postaw tak¿e ludzi
zwi¹zanych z opozycj¹ antykomunistyczn¹. I da-
lej czytamy, ¿e uczciwie, w duchu prawdy, nale¿y
zmierzyæ siê z t¹ trudn¹ przesz³oœci¹, bo to jest
fundamentem moralnego ³adu spo³ecznego i wa-
runkiem autentycznej demokracji. Wed³ug inicja-
torów przywo³anego tu listu przes³ank¹ do
uchwalenia przez Sejm RP nowelizacji ustawy
o IPN jest uchronienie elit przed konsekwentnym
ujawnianiem prawdy lub te¿ doraŸne cele polity-
czne.

Proszê pañstwa, w ten sposób wypowiadaj¹ siê
naukowcy, profesorowie. Tego nie mówi¹ polity-
cy. Wed³ug autorów tego listu wejœcie w ¿ycie no-
welizacji tej ustawy bêdzie oznacza³o – to jest bar-
dzo wa¿ne, co tu dalej przytoczê – ¿e Polska jako
jedyny kraj by³ego bloku komunistycznego po-
zbawi siê mo¿liwoœci uczciwego rozrachunku
z przesz³oœci¹ i budowania swoich elit politycz-
nych wolnych od ludzi, którzy splamili siê niegod-
n¹ wspó³prac¹ ze s³u¿bami bezpieczeñstwa totali-
tarnego pañstwa. Ja przez ca³y czas tylko cytujê.
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Pewnie du¿o czasu ju¿ mi nie zosta³o, wiêc
chcia³bym odnieœæ siê jeszcze do tej czêœci noweli-
zacji, która zmienia wiêkszoœæ kwalifikowan¹ 3/5
na wiêkszoœæ zwyk³¹, czyli 50% plus jeden g³os.

Chcê powiedzieæ, ¿e nawet w Sejmie, mimo ¿e
powsta³a koalicja klubów Lewicy i PO, w wypowie-
dzi przedstawiciela Klubu Poselskiego Lewica
mo¿na by³o znaleŸæ informacjê, ¿e klub ten opo-
wiada siê za tym, ¿eby to jednak 3/5 decydowa³o
o powo³aniu prezesa IPN. Proszê pañstwa, pod-
chodz¹c do tego bardzo logicznie, zdajemy sobie
sprawê z tego, co ju¿ w pytaniu zaznaczy³em i co
by³o dzisiaj bardzo czêsto podnoszone: na to, ¿eby
osi¹gn¹æ 3/5 g³osów, trzeba konsensusu, trzeba
zgody. No trudno, ¿eby od lewicy do prawicy, a tak
scena partyjna w Polsce wygl¹da, zgodzono siê na
kogoœ tak bardzo upolitycznionego, ¿e a¿ partyj-
nego, bo na to ta partia, od której zale¿y konsen-
sus, siê nie zgodzi. Dlatego to konsensus koniecz-
ny do uzyskania 3/5 g³osów definiuje prawdziw¹
apolitycznoœæ prezesa IPN. Uwa¿am, ¿e czas na
dokonanie nowelizacji tej ustawy w taki sposób,
¿e os³abia siê pozycjê prezesa IPN – pozycjê moc-
n¹, ustanowion¹ dla powodów, o których mówi-
³em wczeœniej – nie jest czasem na to w³aœciwym.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pani senator Dorota Arciszew-

ska-Mielewczyk.
PanieSenatorzeBender,proszêust¹piækobiecie.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Przepraszam, Panie Senatorze.)
(Senator Ryszard Bender: Ju¿ taki dryl woj-

skowy…)
Ju¿ pan ust¹pi³, dobrze.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Kie-

dyœ chcia³ pan wo³aæ stra¿ marsza³kowsk¹, ja te¿
bym sobie poradzi³a.)

Pani senator jest ³askawa wypominaæ mi to ju¿
trzeci raz.

Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê.
PanieMarsza³ku!WysokiSenacie!PaniePrezesie!
Przede wszystkim chcia³abym zauwa¿yæ, ¿e

nieobecnoœæ tu autorów tej ustawy – mimo ¿e byæ
mo¿e regulamin nie wskazuje, i¿ powinni w tych
obradach uczestniczyæ – jest lekcewa¿eniem izby
wy¿szej. Wobec tak wa¿nej materii i tak kontro-
wersyjnego tematu, kontrowersyjnych zmian
chcielibyœmy zadaæ im parê pytañ. Ale widocznie
jest tak, jak to powiedzia³ jeden z moich przed-

mówców: ¿e mo¿e te osoby gdzieœ w g³êbi duszy
wstydz¹ siê tej ustawy i nie maj¹ na tyle odwagi,
¿eby siê tutaj stawiæ.

Druga sprawa. Chcia³abym prosiæ wniosko-
dawców, ¿eby zagrali w otwarte karty.Powiedzcie
po prostu, ¿e macie zobowi¹zania wobec niektó-
rych ludzi, byæ mo¿e polityków, którzy was popie-
raj¹, a których teczki spoczywaj¹ w IPN!

Nastêpna sprawa. Je¿eli chcecie przej¹æ i zni-
szczyæ nastêpn¹ dobrze funkcjonuj¹c¹ instytucjê
pañstwow¹, no to jesteœcie, Drodzy Pañstwo, na
bardzo dobrej drodze!

Nastêpna rzecz. Nie odnosicie siê, Pañstwo, do
meritum sprawy, o czym œwiadczy na przyk³ad
podejœcie do ksi¹¿ki o prezydencie Wa³êsie, tylko
chcecie, aby o tych sprawach milczano. Argu-
mentacja, jak¹ przytacza³ tutaj mój kolega sena-
tor Witczak, to by³a taka argumentacja rodem
z piaskownicy: ja ciê piaskiem, ty mnie piaskiem,
jeden skacze, drugi nie skacze… Tylko ¿e wyni-
kiem takiego podejœcia, o jakim pan mówi, jest
w³aœnie ograniczenie dzia³alnoœci IPN. Z tego po-
tem bior¹ siê takie kwiatki jak wypowiedzi niektó-
rych polityków, ¿e Katyñ to nie by³o ludobójstwo.
W³aœnie takie ograniczenie…

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: A mówi³ to sprawo-
zdawca tej ustawy.)

Tak, a jeszcze mówi³ to sam sprawozdawca tej
ustawy. A wiêc takie bêd¹ skutki wprowadzenia
tych rozwi¹zañ.

Z drugiej strony trzeba siê te¿ przyjrzeæ temu,
jakie bêd¹ dalekosiê¿ne skutki. Pan jest prawni-
kiem, wiêc argumenty, które by³y tutaj przedsta-
wiane, by³y argumentami powa¿nymi. Nie mo¿na
rzucaæ has³a „odpolityczniamy”, dlatego ¿e anali-
zy zapisów ustawowych œwiadcz¹ o tym, ¿e to bê-
dzie wprowadza³o ewidentnie upolitycznienie. Ja
pamiêtam, ¿e gdy uchwalaliœmy tê ustawê, w pro-
cesie tym uczestniczy³o wiele osób z pañstwa
ugrupowania. I dzisiaj te osoby mog³yby tylko
usprawniæ dzia³alnoœæ instytutu, a nie rozk³adaæ
go na ³opatki.

Nastêpna sprawa. Ca³a ta ustawa zmierza
w kierunku zamkniêcia naukowcom dostêpu do
wiedzy i przejêcia tego przez osoby wam pos³u-
szne – tak bym to nazwa³a. Jeden z moich kolegów
równie¿ zabiera³ g³os w tej sprawie. Przede wszys-
tkim nale¿a³oby tutaj zacytowaæ ten wspominany
list, ale ju¿ nie bêdê tego powtarzaæ. Je¿eli chodzi
o czêœæ elit, które wypowiedzia³y siê na temat tej
ustawy i rezultatów, jakie ona przyniesie, to zo-
sta³o to ju¿ tu zaprezentowane. Mówiê tu równie¿
o tym liœcie otwartym œrodowisk akademickich.
I to nie jest tak, jak mówi pan profesor senator Ra-
choñ, który siê obrusza i mówi, ¿e jest wyj¹tkiem.
Okej, ale nie mo¿e tak mówiæ za wszystkich, bo
œrodowisko naukowe jest, niestety, podzielone.
Wiemy przecie¿, które osoby sprzeciwia³y siê lu-
stracji. B¹dŸmy wiêc tego œwiadomi. Ja tak samo,
w zwi¹zku z pañstwa argumentacj¹, mogê zadaæ
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pytanie by³emu prezesowi IPN, panu Kieresowi,
w³aœnie w myœl pana argumentacji: czy wszyscy
w IPN to pisowcy i czy wszyscy oni byli tacy Ÿli?
Czy tam wszyscy s¹ naprawdê tacy Ÿli? Czy je-
dnak maj¹ pewne rzeczywiœcie dobre rezultaty
i osi¹gniêcia? Czy to jest grzech, ¿e sprzyjaj¹, ¿e
maj¹ takie, a nie inne pogl¹dy?

(Senator Mariusz Witczak: Ja tak nie mówi³em.
Ja mówi³em o kolegium.)

No, nie mo¿na mówiæ takich rzeczy, nie mo¿na
formu³owaæ takich tez, Panie Senatorze. One s¹
obraŸliwe, a poza tym œmieszne, nie na pana po-
ziomie.

(Senator Mariusz Witczak: Proszê s³uchaæ
uchem, a nie brzuchem.)

Dziêkujê za mi³e, jak zwykle, s³owa.
Instytut pod kierownictwem pana profesora

Kurtyki w tym dziele badañ nad histori¹ najnow-
sz¹ Polski zrobi³ naprawdê milowe kroki, a wy,
Pañstwo, niestety chcecie spêtaæ mu nogi. A w³aœ-
nie takie spêtanie spowoduje to, o czym powiem
po raz wtóry: ¿e niektórzy politycy wypowiadaj¹
swoje w¹tpliwoœci w taki sposób, ¿e Katyñ to nie
by³o ludobójstwo. No, je¿eli instytut ma tak w³aœ-
nie pracowaæ, a potem prominentni politycy
z pañstwa ugrupowania maj¹ mieæ takie w¹tpli-
woœci, to ¿yczmy sobie powodzenia.

I przedostatnia sprawa, o której chcia³abym po-
wiedzieæ. Nie chcieliœcie siê, Pañstwo, pogodziæ
z tym… Nie doœæ, ¿e ograniczaliœcie bud¿et IPN, i to
naprawdê znacznie, nie doœæ, ¿e nie dawaliœcie ¿a-
dnych dodatkowych œrodków na siedemdziesi¹t¹
rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej, aby mo¿na
by³o na ca³ym œwiecie zrobiæ akcjê uœwiadamiaj¹c¹
czy choæby pomagaj¹c¹ w propagowaniu wiedzy
o tym, co mia³o miejsce siedemdziesi¹t lat temu, to
jeszcze po tym, jak IPN zdo³a³, mimo nawa³u pracy,
bez dodatkowych œrodków, te zadania wykonaæ,
doszliœcie do wniosku, ¿e trzeba brutalnie weñ ude-
rzyæ i zaproponowaæ tak¹ beznadziejn¹ ustawê.

Na koniec chcia³abym powiedzieæ to, co zawar-
te jest równie¿ w tezach listu otwartego, który
otrzymaliœmy. Poniewa¿ propozycje zawarte w tej
ustawie ¿yruj¹ dziœ ludzie, których nazwiska coœ
znaczy³y w podziemiu, chcê powiedzieæ: hañba,
hañba, po trzykroæ hañba. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Poproszê teraz o zabranie g³osu pana senatora
Dobkowskiego.

Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wystêpuj¹cy przede mn¹ pani senator i pano-

wie senatorowie z klubu Prawa i Sprawiedliwoœci

przedstawili przeciwko przyjmowaniu tej ustawy
nowelizuj¹cej ustawê o Instytucie Pamiêci Naro-
dowej argumenty, które w pe³ni podzielam. Ja nie
chcê powtarzaæ tych argumentów, chcia³bym je-
dnak zwróciæ uwagê na niektóre zagro¿enia, jakie
niesie ta nowelizacja.

Bardzo niepokoj¹ce jest przekazanie wy³ania-
nia Rady IPN kolegium elektorów, którzy bêd¹
wskazywani przez uczelnie. Do tej pory uczelnie
nie by³y poddawane lustracji. Kolegium elektorów
te¿ ma nie byæ poddawane lustracji. W tej sytuacji
podam przyk³ad jednego z obecnych profesorów
historii na renomowanej polskiej uczelni. Otó¿
w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, bê-
d¹c na studiach, bêd¹c studentem, by³ on aktyw-
nym cz³onkiem partii, a nawet jednym z liderów
m³odzie¿owej organizacji socjalistycznej. Nama-
wia³ on wtedy moj¹ blisk¹ znajom¹ do tego, ¿eby
siê do tej organizacji zapisa³a. Ona jednak nie
chcia³a, wiêc on, po kilku próbach namówienia
jej…

(Senator Mariusz Witczak: O¿eni³ siê z ni¹.)
…œmiertelnie siê na ni¹ obrazi³. Nie, nie o¿eni³

siê z ni¹, tylko œmiertelnie siê na ni¹ obrazi³, co
utrzymuje siê a¿ do dnia dzisiejszego. Ten profe-
sor zrobi³ karierê naukow¹ jako historyk dziêki
temu, ¿e by³ piewc¹ PRL i przyjaŸni polsko-ra-
dzieckiej, a wiêc, krótko mówi¹c, na fa³szowaniu
historii. A moja bliska znajoma po ukoñczeniu
studiów historycznych zosta³a dyplomowan¹ na-
uczycielk¹ historii w szkole podstawowej, w któ-
rej uczy prawdziwej historii, przywracaj¹c pamiê-
ci uczniów prawdziwych bohaterów, którzy przez
PRL byli uwa¿ani za bandytów.

(Senator £ukasz Abgarowicz: Sugerowanie, ¿e
œrodowiska naukowe to wspó³pracownicy, to
skandal!)

To jest prawda. Mówiê tu o profesorze, którego
znam osobiœcie. I ta nowelizowana dziœ ustawa
mo¿e spowodowaæ, ¿e ten profesor, piewca fa³szy-
wej historii, mo¿e byæ jedn¹ z osób, które bêd¹ wy-
³aniaæ Radê IPN. Myœlê, ¿e nie mo¿emy siê na to
zgodziæ.

Druga sprawa, która niepokoi, to proponowana
s³aba pozycja prezesa IPN, a bardzo mocna – Rady
IPN. Jest to sprzeczne z zasadami zarz¹dzania, bo
taki uk³ad powoduje, ¿e nie ma osoby czy osób od-
powiedzialnych za dzia³alnoœæ instytucji. Jest taka
zasada, a raczej powiedzenie znane przedtem i te-
raz, ¿e jeœli chcesz zdj¹æ z kogoœ – albo z siebie sa-
mego – odpowiedzialnoœæ, to powo³aj radê.

(Senator Ryszard Bender: Albo do komisji…)
Albo przeka¿ to komisji… Ale g³ównie tak: po-

wo³aj radê, która bêdzie zarz¹dzaæ za ciebie.
W PRL mieliœmy ró¿ne rady, na przyk³ad zamiast
g³owy pañstwa, prezydenta, by³a Rada Pañstwa.
W Rosji po rewolucji paŸdziernikowej te¿ powo³y-
wano ró¿ne rady.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
by³ Kraj Rad.)
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Chyba nie chcemy braæ przyk³adu z tamtych
czasów. Nie chcê ju¿ przed³u¿aæ, powiem tylko, ¿e
jestem za odrzuceniem tej ustawy w ca³oœci przez
Senat RP. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)
Proszêbardzo,pansenatorBohdanPaszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Poniewa¿ dyskusja trwa ju¿ d³ugo, zosta³o

przytoczonych ju¿ wiele argumentów doty-
cz¹cych zapisów ustawy, a tak¿e samej koncepcji,
która jest w niej zawarta. Zanim zg³oszê swoj¹ po-
prawkê, ograniczê siê do kilku refleksji.

Panie Marsza³ku, przede wszystkim chcia³bym
wyraziæ swoje ubolewanie, poniewa¿ nie jest to ju¿
pierwszy przyk³ad, kiedy jako Senat, izba wy¿sza,
rozpatrujemy ustawê, która jest inicjatyw¹ posel-
sk¹ i, niestety, nie mamy mo¿liwoœci, ¿eby zapy-
taæ przedstawicieli wnioskodawców…

(Oklaski)
…jaki cel im przyœwieca³. Chcia³em uzyskaæ

dzisiaj pewne informacje, mia³em przygotowa-
nych kilka konkretnych pytañ, a, niestety, w tej
roli musia³ wyst¹piæ pan senator Rulewski, które-
go wypowiedzi poniek¹d uzupe³nia³, myœlê, ¿e bê-
d¹c w trudnej sytuacji, pan minister Wrona. Du¿o
powiedzieli o ustawie, choæ z krytycznego punktu
widzenia, pan minister Kochanowski rzecznik
praw obywatelskich, a tak¿e prezes Kurtyka.

(Senator Ryszard Bender: Senatorze, nale¿a³oby
wstrzymaæ rozpatrywanie ustawy do przybycia…)

Wielokrotnie wystêpowa³em w Sejmie w imie-
niu Senatu jako przedstawiciel wnioskodawców,
konkretnie na wniosek Komisji Ustawodawczej
przedstawia³em nasze rozwi¹zania. Przyznam sa-
mokrytycznie, ¿e zdarza³y siê takie sytuacje, ¿e
nie by³em na posiedzeniu komisji, ale nigdy siê
nie zdarzy³o, ¿ebym nie uczestniczy³ w plenarnym
posiedzeniu, kiedy mia³em przedstawiaæ nasz¹
propozycjê projektu. Uwa¿am, ¿e to, co dzieje siê
w Senacie, dotyczy nie tylko kolegów z PiS, ale
moim zdaniem dotyczy ju¿ ogólnej – zauwa¿anej
przecie¿ przez publicystów, przez politologów –
deprecjacji parlamentu, a Senatu, o tym mog¹ po-
wiedzieæ senatorowie, w szczególnoœci.

(Oklaski)
Kierujê do pana marsza³ka postulat, aby takie

sytuacje ju¿ siê nie zdarza³y. To nie jest pierwsza
taka sytuacja, przypominam sobie chocia¿by no-
welizacjê ustawy o Najwy¿szej Izbie Kontroli i wte-
dy te¿, o ile pamiêtam, nie by³o przedstawiciela
wnioskodawców – jeœli siê mylê, wyprowadŸcie

mnie pañstwo z b³êdu – by³a tylko pani minister
Pitera, która na pytania, przyznam, ¿e czasami
zaczepliwe, w szczególnoœci od senatorów z PiS,
odpowiada³a, ¿e to jest pytanie polityczne.

(Senator Ryszard Bender: Na piœmie ¿¹da³a.)
Wtedy te¿ mieliœmy tak¹ sytuacjê. Powiem

uczciwie, ¿e by³em trochê za¿enowany tym, ¿e pa-
ni minister, organ konstytucyjny, mówi³a, bêd¹c
w organie politycznym, jakim jest Senat, jakim
jest polski parlament, w którym ma siê odbywaæ
debata publiczna – w prasie te¿ powinna siê odby-
waæ, ale tu jest ten g³ówny oœrodek debaty polity-
cznej – ¿e nie bêdzie odpowiadaæ, bo pytanie jest
polityczne.

Proszê pañstwa, b¹dŸmy szczerzy – zwracam
siê te¿ do kolegów z Platformy Obywatelskiej – ta-
kie sytuacje nie powinny siê zdarzaæ, bo my sami
deprecjonujemy w³asn¹ rolê. Tak nie mo¿e byæ.
W zwi¹zku z tym równie¿ nie mogê siê zgodziæ z ta-
kimi stwierdzeniami, bo one godz¹ w moje osobi-
ste przekonania, jakie wypowiada pan senator
Witczak: ¿e jakaœ instytucja jest pisowska, ¿e tele-
wizja jest pisowska, ¿e IPN jest pisowski. Przecie¿
takie argumenty by³y u¿ywane jako uzasadnienie
tego, ¿e trzeba zmieniæ ustawê.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Re-
szta jest platformerska.)

Niechcê¿yæwkraju,wktórymjestplemiêHutsi…
(G³os z sali: Tutsi.)
.…które co pewien czas bêdzie przywracaæ po-

rz¹dek czy równowagê spo³eczn¹. Proszê, nie
idŸmy w tym kierunku, co Rwanda. Mo¿e przejas-
krawiam, ale takie argumenty dzisiaj pada³y.
Przecie¿ uzasadnieniem tego projektu ustawy by-
³y takie argumenty, ¿e IPN prowadzi politykê pi-
sowsk¹ i ¿e to jest instytucja pisowska. Myœlê, ¿e
w Polsce, takie jest moje przekonanie, nie mamy
kultury instytucjonalnej, a jeszcze chcemy psuæ
to, co mamy. Przecie¿ doceniam zas³ugi dla fun-
kcjonowania IPN pana profesora Kieresa, który
skoñczy³ swoj¹ kadencjê, po nim przyszed³ pan
Kurtyka i niech te¿ skoñczy swoj¹ kadencjê. Nie
majstrujmy przy tej ustawie, zw³aszcza, ¿e sami
tak do koñca nie wiemy, o co chodzi. O co chodzi?
Ja mam tak¹ koncepcjê i ona funkcjonuje, kr¹¿y
po tej sali, ¿e w zasadzie to…

Mo¿e jeszcze dygresja: nie chcê tutaj wyg³aszaæ
takich pogl¹dów, ¿e IPN jest instytucj¹, której nie
mo¿na krytykowaæ. Przecie¿ byæ mo¿e ka¿dy albo
czêœæ z nas ma œwiadomoœæ, ¿e tam pracuj¹ ró¿ni
ludzie, ró¿nie uwarunkowani, którzy czasami nie
podejmuj¹ pewnych tematów, bo na przyk³ad coœ
dotyczy ich kolegów z uniwersytetu. Znam takie
sytuacje, nie wiem, czy s¹ prawdziwe, czy niepra-
wdziwe, ale takie opinie kr¹¿¹. I o tym te¿ trzeba
pamiêtaæ.

Myœlê, ¿e tutaj istota ca³ego problemu sprowa-
dza siê do tego, ¿e mo¿na by³o ruszaæ okres stali-
nowski, bo ludzie ju¿ poumierali i nie ma to takie-
go wydŸwiêku, a¿ wreszcie przyszed³ czas, ¿e za-
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czêto badaæ lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te
i w pewnym momencie okaza³o siê, ¿e dotyka siê
czegoœ, co jest aktualne, bo ludzie, których to do-
tyczy, wci¹¿ funkcjonuj¹. Chce siê tworzyæ sielan-
kowy obraz naszej historii, chce siê powiedzieæ, ¿e
w zasadzie – jak mówi pewna piosenka, któr¹
Pawlak wzi¹³ jako swój hymn – wszyscy Polacy to
jedna rodzina, ¿e wszyscy zmierzaliœmy do jedne-
go celu. A przecie¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e od
XVII w. w tym kraju zawsze by³y œrodowiska, któ-
re dzia³a³y na szkodê naszego pañstwa. Tak by³o
i ci¹gnê³o siê to przez wieki, bo czasami w tej swo-
jej sielskoœci, w tej jednoœci zapominaliœmy o tym,
¿eby dbaæ o interes swojego pañstwa.

Po tych byæ mo¿e doœæ mocnych s³owach, byæ
mo¿e czasami niesprawiedliwych, choæ wynika-
j¹cych z moich przemyœleñ, apelujê do pañstwa,
¿eby jednak podejœæ do tej sprawy w taki sposób,
¿eby uznaæ, ¿e dotyczy ona instytucji pañstwa
polskiego, a tak¿e ¿e powinna tu byæ pewna trady-
cja, pewna ci¹g³oœæ. Tak wiêc nie traktujmy tej
sprawy li tylko politycznie, nie patrzmy na to tak,
¿e trzeba zmieniæ parytety. Przecie¿ istota demo-
kracji równie¿ polega na tym – byæ mo¿e taki by³
cel tej ustawy – ¿eby ró¿ne œrodowiska zaakcepto-
wa³y to, ¿e przesz³oœæ powinna byæ wyjaœniana.
S¹ przecie¿ œrodowiska polityczne, powiedzmy,
w SLD, które daj¹ jasny przekaz: zlikwidowaæ IPN,
bo jest niepotrzebny, a Biuro Lustracyjne wrzuciæ
do prokuratur. W tej sytuacji rodzi siê pytanie, co
zrobi prokurator, je¿eli bêdzie mia³ do czynienia
ze spraw¹ dotycz¹c¹ tego, ¿e komuœ coœ ukradzio-
no wczoraj, i ze spraw¹ dotycz¹c¹ wyjaœniania
zbrodni stalinowskich. Wystarczy popatrzeæ, ja-
kie by³y efekty takiej dzia³alnoœci w latach, powie-
dzmy, dziewiêædziesi¹tych, do momentu utworze-
nia IPN. W zwi¹zku z tym miejmy tê refleksjê.

Myœlê, ¿e mo¿na tu znaleŸæ wspólne stanowis-
ko. To, co wysz³o z komisji, jest pewn¹, mniej lub
bardziej udan¹, ale jednak prób¹ ratowania tego,
co jest, jak myœlê, wspólnym dorobkiem wszyst-
kich œrodowisk solidarnoœciowych, ludzi dobrej
woli, którzy chcieli, ¿eby ta nasza historia by³a
wyjaœniana. Chodzi te¿ o to, ¿ebyœmy nie mieli pe-
wnego obrazu, który, choæ mo¿e i przyjemny, je-
dnak nie do koñca jest prawdziwy.

W zwi¹zku z tym – byæ mo¿e nie zgadzaj¹c siê
z tym, co powiedzia³ pan prezes Kurtyka, bo mam
swoje zdanie – chcia³bym jednak zg³osiæ popraw-
kê dotycz¹c¹ tego zbioru zastrze¿onego. Panie
Prezesie, artyku³, o którym mówiê, art. 39, mówi
tylko o pewnym cyklu weryfikacji, a nie o pracy
ci¹g³ej. Cytujê ust. 5: „Szef Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz
Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Prezesem Instytutu Pamiêci Narodowej, doko-
nuj¹ nie rzadziej ni¿ co 3 lata okresowych prze-
gl¹dów dokumentów zgromadzonych w zbiorze

wyodrêbnionym” itd., itd. Ale to s¹ instytucje, or-
gany centralne, tak je okreœlê, a nie pracownicy,
którzy byæ mo¿e na co dzieñ… Pan odejdzie, bêd¹
inni szefowie Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrz-
nego, Agencji Wywiadu, bêdzie inny minister ob-
rony narodowej, ale je¿eli na nich bêdzie spoczy-
wa³ obowi¹zek, ¿eby spotkaæ siê co dwa lata i pod-
pisaæ jakiœ protokó³ dotycz¹cy dokonania tej¿e
analizy, to mo¿e i ci pracownicy bêd¹ inaczej pra-
cowaæ – bo przecie¿ nie tamci bêd¹ to przegl¹daæ,
tylko zespo³y ich pracowników – i byæ mo¿e ten
zbiór wyodrêbniony bêdzie trochê szybciej siê
zmniejsza³. Ja mam w pamiêci taki obraz: na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych pan minister Mil-
czanowski nie chcia³ wydaæ akt dotycz¹cych zbro-
dni pope³nionej na Pyjasie i równie¿ zas³ania³ siê
tajemnic¹ pañstwow¹ i innymi takimi. Mo¿e dziê-
ki rozwi¹zaniu, które proponujê, polegaj¹cemu
na tym, ¿eby przedstawiciele wymienionych in-
stytucji spotykali siê co dwa lata, ten obszar na-
szej niewiedzy, byæ mo¿e w bardzo istotny sposób
weryfikuj¹cy nasz¹ historiê najnowsz¹, bêdzie siê
zmienia³. I tymi s³owami chcia³bym zakoñczyæ,
Panie Marsza³ku, swoj¹ wypowiedŸ. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Zbigniew Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Stare porzekad³o, które g³osi, ¿e jak nie wiado-

mo, o co chodzi, to chodzi o pieni¹dze, w tym przy-
padku siê nie sprawdza. Zastanawiamy siê, o co
chodzi w tej propozycji zmiany ustawy, i znajduje-
my inne wyjaœnienie, o którym mówili ju¿ moi
przedmówcy. Mianowicie chodzi chyba o to, ¿eby
Instytut Pamiêci Narodowej, instytucja bardzo
powa¿na, co do której w ustawie jest przecie¿ za-
strze¿enie, ¿e ma byæ instytucj¹ o du¿ej dozie sa-
modzielnoœci, jest wrêcz sformu³owanie, ¿e pre-
zes instytutu kieruj¹cy instytutem jest niezale¿ny
od organów w³adzy pañstwowej, de facto nie by³
niezale¿ny, tylko ¿eby by³ na uwiêzi u polityków.
No bo do czegó¿ zmierza ta zmiana, która w miej-
sce wymogu uzyskania 3/5 g³osów w Sejmie, jeœli
chodzi o wybór prezesa instytutu, wprowadza wy-
móg uzyskania zwyk³ej wiêkszoœci? No do czegó¿
to prowadzi? Prowadzi to tylko i wy³¹cznie do za-
w³aszczenia tej instytucji przez opcjê polityczn¹,
która w danym momencie, tu i teraz, ma choæby
minimaln¹, powtarzam, choæby minimaln¹ wiêk-
szoœæ. A zatem có¿ to jest innego jak nie swojego
rodzaju zamach polityczny na œciœle okreœlon¹ in-
stytucjê prawn¹? A ona ma przecie¿ przed sob¹
tak wspania³e cele jak zachowanie pamiêci
o ogromie ofiar i stratach poniesionych przez na-
ród polski, badanie zbrodni przeciwko temu naro-
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dowi, badanie dzia³ania instytucji, które by³y po-
wo³ane do gnêbienia spo³eczeñstwa i do wprowa-
dzania „nowego, szczêœliwego” ustroju komuni-
stycznego. Proszê pañstwa, ja siê tutaj na razie
skupi³em tylko na tym, co tu jest zapisane i co bu-
dzi mój niepokój, potem jeszcze przejdê do tego, co
zosta³o pominiête i co dla prawnika równie¿ ma
znaczenie. Bo w rozumowaniu prawniczym nie
tylko to, co jest napisane, ma znaczenie, ale rów-
nie¿ to, co pominiêto w nowym tekœcie ustawy
w porównaniu z tym tekstem, który poprzednio
obowi¹zywa³. Rodzi siê bowiem pytanie, co znaczy
to pominiêcie. Czy to jest przypadek, czy te¿ œwia-
dome dzia³anie ustawodawcy, który pomija pew-
ne istotne aspekty dzia³ania instytutu? Proszê
pañstwa, zastanawia mnie, dlaczego pominiêto,
jeœli chodzi o dzia³ania tego organu, którym teraz
w miejsce kolegium ma byæ rada, badanie dzia³al-
noœci organów bezpieczeñstwa publicznego w mi-
nionym okresie. Czy to jest tylko przypadek, czy
œwiadomie obrany kierunek okreœlonej polityki,
znajduj¹cy swój wyraz w tej ustawie? No niestety,
jeœli wzi¹æ pod uwagê ca³oœæ, w cudzys³owie, do-
konañ tej ustawy, która w moim przekonaniu
w ogóle jest bublem prawniczym, co zaraz wyka-
¿ê, to mo¿na uznaæ, ¿e jest to, niestety, œwiadome
zmienianie torów dzia³ania tej powa¿nej instytu-
cji i zawê¿anie jej dzia³ania poprzez pominiêcie
miêdzy innymi analizowania i dokumentowania
dzia³alnoœci s³u¿b specjalnych w minionym okre-
sie, s³u¿b powo³anych do têpienia wszelkich prze-
jawów oporu i niezale¿nego myœlenia w narodzie.

Proszê pañstwa, nastêpna kwestia to powo³a-
nie w miejsce kolegium instytutu rady instytutu
i wybór jej cz³onków przez elektorów. To piêknie
brzmi: elektorzy. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ trochê
lepsi ni¿ elektorzy sascy. Mnie to siê zawsze koja-
rzy z elektorem saskim i z nieszczególnym okre-
sem w historii Polski, z czasami panowania Sa-
sów. Proszê pañstwa, kim¿e maj¹ byæ ci elekto-
rzy? Tak siê piêknie, szumnie mówi, ¿e to maj¹
byæ ludzie z cenzusem wykszta³cenia, bo maj¹
mieæ tytu³ naukowy albo co najmniej stopieñ nau-
kowy doktora. Ale zapomina siê o jednym – sam
stopieñ czy tytu³ naukowy nie jest jeszcze gwa-
rancj¹ odwagi, która jest szczególnie wymagana
podczas piastowania tej funkcji, gwarancj¹ nieza-
le¿noœci myœlenia i uczciwoœci. Miêdzy innymi
pan senator Rulewski zg³asza³ w czasie posiedze-
nia komisji praw cz³owieka poprawki zwi¹zane
z tym, ¿eby do tych wymogów, które ma spe³niaæ
cz³onek owej rady, dopisaæ równie¿ nieskazitel-
noœæ charakteru, dodaæ to do tych wszystkich
cech, które s¹ wymienione. A wymienione s¹ one
w sposób uw³aczaj¹cy funkcji, jak¹ maj¹ pe³niæ te
osoby. Bo, proszê pañstwa, jakie s¹ te wymogi?
One s¹ minimalne, czêsto stawia siê takie wyko-
nuj¹cym bardzo proste prace. To, ¿e ktoœ nie by³

skazany za przestêpstwo œcigane z oskar¿enia
publicznego i to o charakterze umyœlnym, oraz in-
ne… Jeden warunek, który mo¿e jest powa¿ny, to
w³aœnie ów cenzus wykszta³cenia, czyli posiada-
nie tytu³u doktora. Ale, tak jak mówi³em, pozosta-
³e wymogi to minimum minimorum; powinniœmy
siê wstydziæ, ¿e od osób, które maj¹ byæ cz³onka-
mi owej rady, wymagamy tak ma³o, doprawdy
bardzo ma³o.

Proszê pañstwa, sposób powo³ywania elekto-
rów, a nastêpnie sposób wy³aniania przez nich
kandydatów, którzy maj¹ byæ przedstawieni Sej-
mowi, Senatowi i prezydentowi, s¹ niedookreœlo-
ne i pozostawione do doprecyzowania w przepi-
sach wykonawczych. Ma to ustaliæ prezes Rady
Ministrów, a wykaz uczelni, które maj¹ prawo po-
wo³ywaæ owych elektorów, ma podaæ, równie¿
w rozporz¹dzeniu wykonawczym, minister, które-
mu podlega szkolnictwo wy¿sze. Proszê pañstwa,
jest to zbyt ma³o jak na ustawê, przecie¿ wymogi
okreœlone bodaj¿e w art. 92 konstytucji dla dele-
gacji ustawowej s¹ znacznie dalej id¹ce. Musi byæ
sprecyzowane, jakie maj¹ byæ kryteria, które ma-
j¹ spe³niaæ elektorzy, musi byæ sprecyzowane, ja-
ki jest sposób wyboru, jaki jest sposób procedo-
wania, a zw³aszcza, tak jak mówi³em, musi byæ
sprecyzowana kwestia kryteriów wyboru, to nie
mo¿e byæ pozostawione do uznania instytucji,
którym siê przyznaje ow¹ delegacjê. A zatem tu
powstaje twór bardzo, bardzo niedoskona³y
i sztuczny, w dodatku prowadz¹cy do pewnego
absurdu, bo, proszê pañstwa, tworowi temu po-
wierzamy wrêcz obowi¹zek wyst¹pienia z wnios-
kiem o odwo³anie prezesa instytutu w razie nie-
zaakceptowania jego sprawozdania z dzia³alnoœci
instytutu za dany rok kalendarzowy. Proszê pañ-
stwa, wprowadza siê zupe³nie now¹ instytucjê,
nie precyzuj¹c, czym ma byæ owo sprawozdanie,
jakie ma zawieraæ elementy. A wystarczy, ¿e ono
nie spodoba siê radzie instytutu i bêdzie to pod-
stawa do z³o¿enia wniosku o odwo³anie, i to obli-
gatoryjna, bo ustawa mówi wprost, ¿e wtedy Rada
Instytutu Pamiêci wnioskuje, nie jest napisane,
¿e mo¿e wnioskowaæ, tylko jest napisane, ¿e
wnioskuje, o to odwo³anie. A zatem jest to danie
bardzo du¿ego uprawnienia instytucji, która na
zasadzie tylko i wy³¹cznie zupe³nie swobodnej
oceny danego sprawozdania mo¿e je przyj¹æ albo
odrzuciæ. Przy tym jest tu daleko posuniêty wo-
luntaryzm w³aœnie z tego powodu, ¿e nie jest
w ustawie okreœlone, jakie wymogi owo sprawo-
zdanie powinno spe³niaæ. No i w zwi¹zku z tym
jest pytanie, czym bêdzie siê kierowa³a owa Rada
Instytutu Pamiêci przy odrzucaniu albo akcep-
tacji sprawozdania prezesa.

Ma³o tego, to sprawozdanie jest konkurencyjne
wobec innego zadania prezesa, mianowicie infor-
macji o dzia³aniach instytutu, któr¹ ma sk³adaæ.
No to jest pytanie, jaka jest w takim razie ró¿nica
miêdzy tym, co ju¿ istnieje jako instytucja, a tym,
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co siê powo³uje do ¿ycia jako now¹ instytucjê
w postaci sprawozdania. Nie jest te¿ wyjaœnione,
nie jest zdefiniowane, czym ma byæ to sprawozda-
nie, a zatem jest tu totalny ba³agan i niedookreœ-
lenie, które niestety dyskwalifikuj¹, ale mo¿e to
i dobrze, tê ustawê. Zreszt¹ nie zosta³y przez niko-
go przedstawione cele tej inicjatywy ustawodaw-
czej, bo jak wspomnia³ mój przedmówca, projek-
todawca nie raczy³ siê pojawiæ i przedstawiæ ich
Senatowi.

Proszê pañstwa, podsumowuj¹c, powiem, ¿e
skoro jest w tej chwili instytucja, która ca³kiem
przyzwoicie dzia³a, która podejmuje ogrom pracy
– przecie¿ jest choæby tych tysi¹c dwieœcie aktual-
nie prowadzonych œledztw, i to w bardzo powa¿-
nych sprawach, prowadzona jest dzia³alnoœæ
publikacyjna, i s¹ to prace zarówno o charakterze
historycznym, naukowym, jak i przedstawiaj¹ce
dane dotycz¹ce informacji zebranych w ró¿nego
rodzaju archiwach – skoro prace id¹ pe³n¹ par¹,
to po co zmieniaæ coœ, co przyzwoicie funkcjonuje.
Oczywiœcie nie powiem, ¿e idealnie, bo nie ma in-
stytucji, która by idealnie dzia³a³a, zw³aszcza gdy
chodzi o instytucjê stosunkowo now¹.

Dlatego sk³adam wniosek o odrzucenie tej
ustawy. Je¿eli zaœ Wysoka Izba koniecznie by
chcia³a tê ustawê przyj¹æ, a niestety czêsto siê tak
dzieje, ¿e nasza Izba przyjmuje ustawy tylko i wy-
³¹cznie pod dyktando rz¹du czy partii, która ma
wiêkszoœæ parlamentarn¹, to zwracam siê o przy-
najmniej przyjêcie tych rozs¹dnych propozycji,
które s¹ z³o¿one chocia¿by przez komisjê praw
cz³owieka. Dziêkujê. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

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! Szanowni Goœcie!
Nie mia³em zamiaru zabieraæ g³osu w tej deba-

cie, ale przyznam siê, ¿e sprowokowany zosta³em
wyst¹pieniami niektórych przedmówców, szcze-
gólnie pana senatora Dobkowskiego, pani sena-
tor Mielewczyk, równie¿ innych.

Chcê powiedzieæ, ¿e mo¿emy debatowaæ na ten
temat i mo¿emy ró¿niæ siê w pogl¹dach. Nie w¹t-
piê, ¿e wszystkim nam zale¿y na wyjaœnieniu
przesz³oœci i ¿e wszyscy mamy trochê ¿al do sie-
bie, do swoich œrodowisk, znajomych, losu, ¿eœ-
my nie za³atwili spraw tak dobrze i w tak szybkim
tempie jak Niemcy, bo niew¹tpliwie to, ¿e to siê

tak ci¹gnê³o i ci¹gnie, rzutuje negatywnie na na-
sz¹ rzeczywistoœæ.

Mogê dyskutowaæ z panem senatorem Andrze-
jewskim, którego pogl¹dy szanujê. On pewnie wo-
li system prezydencki ni¿ gabinetowo-parlamen-
tarny i osobist¹ odpowiedzialnoœæ ludzi, ja uwa-
¿am, ¿e system gabinetowo-parlamentarny jest
lepszy, bo tu chodzi o przenoszenie siê pogl¹dów,
które g³osimy. Mogê oczywiœcie dyskutowaæ rów-
nie¿ z panem senatorem Cichoniem i spróbujê
odeprzeæ niektóre z jego argumentów.

Ale zdecydowanie nie do przyjêcia jest dla mnie
wyst¹pienie pana senatora Dobkowskiego, który
swoim wywodem postawi³ krzy¿yk na ca³ym œwie-
cie naukowym historyków w Polsce. Przeczytam
urywek z ustawy, z propozycji ustawy, dotycz¹cy
elektorów… Bo pan senator Dobkowski raczy³ za-
sugerowaæ, ¿e ka¿dy naukowiec, który zdobywa³
tytu³y w naukach historycznych w poprzedniej
epoce i dzisiaj kontynuuje karierê naukow¹, jest
w gruncie rzeczy jakimœ sprzedawczykiem i sprzy-
ja poprzedniemu systemowi – taka by³a ta suge-
stia – bo je¿eli ktoœ nie chcia³ kolaborowaæ, nie
móg³ prowadziæ badañ historycznych. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e taka by³a sugestia. Proszê pañstwa,
chcê powiedzieæ…

(Senator Stanis³aw Gogacz: My tak tego nie zro-
zumieliœmy.)

(Senator Ryszard Bender: Poda³ jeden przy-
k³ad.)

Proszê ze mn¹ nie polemizowaæ, taka by³a su-
gestia.

(Senator Ryszard Bender: Pan jest nieomylny?)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, jak pan chce zabraæ g³os, to proszê siê zg³osiæ.)
Wracam do zapisu, który chcê zacytowaæ: „ra-

dy jednostek organizacyjnych uczelni wy¿szych
maj¹cych uprawnienia do nadawania stopnia na-
ukowego doktora habilitowanego nauk humani-
stycznych w zakresie historii oraz rady naukowe
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Insty-
tutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i In-
stytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk wybieraj¹ po jednym przedstawicielu, wy-
ró¿niaj¹cym siê wiedz¹ z zakresu historii Polski
w XX wieku, do zgromadzenia elektorów, które
przedstawia, nie póŸniej ni¿ na dwa miesi¹ce…”
itd. Proszê pañstwa, tu siê mówi³o o przypadko-
wym zgromadzeniu, o nie wiadomo kim, o niejas-
nych korzeniach ca³ego œrodowiska. Wyobra¿am
sobie, ¿e je¿eli mia³oby to siê przechyliæ ku daw-
nemu PRL, to wiêkszoœæ w tych instytucjach mu-
sieliby stanowiæ ludzie powi¹zani z dawnym sys-
temem. Wszelka sugestia tego typu jest obel¿ywa
dla ca³ego œrodowiska.

Byæ mo¿e nieporadnie wykonujemy to, co chce-
my zrobiæ. Ja nie bêdê mówi³, czy to jest instytucja
pisowska, czy inna, to nie jest istotne. Istotne jest
to, ¿e wokó³ tej instytucji powsta³a burza, która
jest nie do przyjêcia. To, co usi³ujemy zrobiæ, Pani
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Senator Arciszewska-Mielewczyk… Pani raczy³a
powiedzieæ: hañba pod adresem Rybickiego…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Hañba…)

Wiêc jauwa¿am,¿eciê¿kopracujemy,próbuj¹c…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wy-

mieni³am nazwisko?)
…odsun¹æ wszelkie podejrzenia od tej instytu-

cji i próbuj¹c, byæ mo¿e nieporadnie – proszê
o konstruktywne propozycje – odsun¹æ od tego
polityków i daæ krêgom naukowym wp³yw na pra-
ce i kszta³t tej instytucji. Jak to siê skoñczy, jak to
siê uda, zobaczymy, debatujemy nad tym. Ale my
jesteœmy przekonani, ¿e w tym kierunku d¹¿ymy.
Bo dopiero to zgromadzenie mo¿e wskazaæ… I za-
pewniam pana, Panie Senatorze Cichoñ, ¿e nau-
kowcy te¿ wiedz¹, kto ma odwagê, kto spoœród
nich ma odpowiedni¹ wiedzê i kto bêdzie w spo-
sób w³aœciwy funkcjonowa³ w tym gremium, w tej
radzie elektorów, którzy wska¿¹ ludzi, spoœród
których bêd¹ wybieraæ politycy, wska¿¹ podwój-
n¹ liczbê w stosunku do liczby cz³onków rady
wskazywanych przez Sejm i Senat. To jest istotne.
Zatem mo¿emy za³o¿yæ, ¿e wybór do rady bêdzie
znacznie mniej przypadkowy ni¿ obecny wybór do
kolegium, ¿e bêdzie to gremium dalsze od polityki
i bardziej sk³onne do prowadzenia badañ nauko-
wych i ¿e pod takim k¹tem bêdzie nadzorowaæ,
podobnie jak jest w systemie gabinetowo-parla-
mentarnym, dzia³ania przewodnicz¹cego.

Kolejn¹ rzecz¹, o któr¹ nam chodzi i któr¹ ra-
czy³ dostrzec pan senator Andrzejewski, jest to,
¿eby jak najszerzej otworzyæ dostêp do dokumen-
tów, bo tym prêdzej zamkniemy sprawy historii
czy rozgrywania histori¹ rzeczywistoœci, im szyb-
ciej bêdzie pe³na wiedza o dokumentach, które
tam s¹.

Mnie siê wydaje, ¿e w obliczu tej debaty i zawi-
rowañ najlepszy jest jednak wniosek, który tutaj
ju¿ pad³, o przyjêcie bez poprawek przed³o¿onej
ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku!
Kontynuuj¹c uzasadnianie swoich poprawek,

chcia³bym jeszcze powiedzieæ o mankamencie
zwi¹zanym z procesem legislacyjnym, manka-
mencie, który wystêpuje w tej legislacji. Mianowi-
cie gdy w ustawie istnieje upowa¿nienie do wyda-
wania rozporz¹dzeñ przez organ w³adzy wyko-
nawczej – liczne orzecznictwo Trybuna³u Konsty-

tucyjnego wyraŸnie to sprecyzowa³o – to nie mo¿e
to byæ zbyt ogólne upowa¿nienie albo tylko moty-
wowane intencj¹, ale musimy zawieraæ rzeczywi-
sty zakres tego, co i jak ma byæ rozstrzygniête
przez organ upowa¿niony do wydania rozpo-
rz¹dzenia.

O ile w proponowanym art. 23 w pkcie 18 te
przes³anki s¹ spe³nione tam, gdzie mowa jest
o dietach, o tyle stopieñ ogólnoœci, je¿eli chodzi
o przes³ankê w pkcie 19, a zw³aszcza w pkcie 20,
nie wype³nia wymogów poprawnoœci legislacyj-
nej. I wydaje mi siê, ¿e z punktu widzenia orzecz-
nictwa Trybuna³u Konstytucyjnego, je¿eli nie
w tej ustawie, to na pewno w nastêpnych, nale¿y
pilnowaæ bardziej tego, ¿eby wype³niaæ dyspozy-
cje okreœlone przez charakter kszta³towania Ÿró-
de³ prawa, a zw³aszcza w orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego. To tyle pro domo sua, bo nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e celem wydania rozpo-
rz¹dzenia jest uwzglêdnienie koniecznoœci spra-
wnego prowadzenie postêpowania kwalifikacyj-
nego. To jest intencja, a tych przes³anek meryto-
rycznych, operacyjnych, które powinny siê zna-
leŸæ w rozporz¹dzeniu, nie ma.

Jeœli chodzi o poprawki, to ja dostrzegam, ¿e ta
nowelizacja posz³a w tym kierunku, który repre-
zentujê od 1997 r., odk¹d siê pojawi³a ta ustawa.
Chodzi mianowicie o szerokie otwarcie dostêpu
do treœci dokumentów, bez przes¹dzania o ich
prawdziwoœci b¹dŸ nieprawdziwoœci. Wydaje mi
siê, ¿e tutaj jest to, co przy wszystkich innych
mankamentach, jest zgodne z moimi osobistymi
pogl¹dami. Nie, nie kwestionujê innych manka-
mentów, ale taki pogl¹d akurat reprezentowa³em
i nadal reprezentujê. Trzeba by pójœæ natomiast
za tym rozwi¹zaniem, które jest rozwi¹zaniem
niemieckim, jeœli chodzi o Instytut Gaucka. Tam
nie ka¿dy ma, mimo ¿e jest takie prawo konstytu-
cyjne, dostêp do informacji, co jest w tych doku-
mentach. Na pewno trzeba, wype³niaj¹c kwestio-
nariusz dostêpnoœci, napisaæ, jaki siê ma interes
prawny b¹dŸ interes faktyczny. Bo rzecz nie
w tym, ¿eby s¹siadka chcia³a siê dowiedzieæ, czy
jej kole¿anka zdradza³a mê¿a, czy nie, albo jaka
jest sfera prywatnych upodobañ, czy ktoœ ma ja-
kieœ cechy charakteru, które by³y skrzêtnie wyno-
towywane przez funkcjonariuszy, tylko w tym, ¿e
musi byæ jakiœ interes. Skoro mamy tutaj drogê
pewnej weryfikacji racjonalnoœci siêgania do do-
kumentów, to wydaje mi siê, ¿e w tym formularzu
– proponujê takie poprawki – we wniosku o udo-
stêpnienie akt musi istnieæ interes prawny czy in-
teres faktyczny, który jest do zweryfikowania
przez odpowiedni organ reprezentuj¹cy prezesa
IPN, z drog¹ odwo³awcz¹ oczywiœcie. Czyli to reali-
zacja uzasadnionego interesu prawnego lub fak-
tycznego musi ograniczaæ dostêpnoœæ akt, to nie
mo¿e byæ absolutnie nieograniczone. I nie mo¿na
wpuszczaæ tego w komputer, bo jest i sfera pry-
watnoœci, która jest konstytucyjnie chroniona,
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a równorzêdnie jest i sfera dostêpnoœci informa-
cji, zw³aszcza pe³nych, nie tylko prawdziwych, ale
i fa³szywych, które mo¿na weryfikowaæ.

I teraz nastêpna poprawka, ona jest bardzo
wa¿na. Mianowicie proponujê, ¿eby tutaj dodaæ
to, co jest istot¹ podmiotowoœci ka¿dej osoby, nie-
wa¿ne, jak¹ pe³ni³a rolê, czy rolê inwigiluj¹cego,
czy inwigilowanego. A wiêc, aby ka¿dy, kto uzys-
ka³ wgl¹d w dokumenty, o których jest tutaj mo-
wa, mia³ prawo do z³o¿enia – tak¹ poprawkê pro-
ponujê – ocen, wyjaœnieñ i komentarzy do uja-
wnionych mu dokumentów, które bêd¹ za³¹czone
do akt Instytutu Pamiêci Narodowej. Jest to nie-
zwykle istotne, ¿eby póŸniej nie manipulowaæ
swoim stanowiskiem w zale¿noœci od tocz¹cych
siê postêpowañ. Nagle siê okazuje, ¿e coœ jest pra-
wdziwe b¹dŸ nieprawdziwe. Jak dosta³eœ doku-
menty i coœ jest prawdziwe czy nieprawdziwe, to
napisz o tym, jak masz jakieœ zastrze¿enia, a jak
nie, to jest domniemanie, ¿e te dokumenty s¹ zgo-
dne z rzeczywistoœci¹.

Ta ustawa ma jeden graniczny moment – ju¿
koñczê, Panie Marsza³ku – mianowicie przejœcie
z postêpowañ przeciwko ludziom, o ludziach,
podmiotowych, na dostêpnoœæ dokumentów.
I wydaje mi siê, ¿e udolnie b¹dŸ nieudolnie, ale na
aprobatê, w zakresie tej intencji, w moim przeko-
naniu, ona zas³uguje.

Sk³adam tê poprawkê i inne. Wydaje mi siê, ¿e
nale¿y œciœle odgraniczyæ to, co jest pewn¹ nieu-
dolnoœci¹, rozmyciem odpowiedzialnoœci i prze-
niesieniem decyzji politycznej na radê, od tego, co
jest otwarciem archiwów i dokumentów pod kon-
trol¹ prezesa IPN. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ Dorotê Arciszew-

sk¹-Mielewczyk.
Panie Senatorze, pan ma poprawki?
(Senator Piotr Andrzejewski: Z³o¿y³em ju¿ po-

prawki.)
Aha, przepraszam.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³abym powiedzieæ parê s³ów i skierowaæ

te s³owa do mojego kolegi senatora Abgarowicza.
Ja w odró¿nieniu od niektórych osób nie mam

zamiaru, aby siê komuœ przypodobaæ, byæ hipo-
krytk¹ albo udawaæ, ¿e obra¿a mnie przytacza-
nie jakiegoœ przyk³adu, który zaistnia³ w œrodo-
wisku, choæby to by³ senator, nie wiem, z jakiego
ugrupowania. Ja mam swoje przyk³ady, mam

swoj¹ opiniê na dany temat, i mam prawo doma-
gaæ siê funkcjonowania tej instytucji, widz¹c pe-
wne tragiczne, brzemienne w skutkach dzia³ania
pewnych osób, które powinny byæ, moim zda-
niem, rozliczone. I to, ¿e czêœæ elit z lêku przed
konsekwentnym ujawnieniem prawdy lub dla
doraŸnych celów politycznych rozpêta³a nagon-
kê na IPN, d¹¿¹c do jego likwidacji itd., itd., to nie
s¹ moje s³owa, to s¹ równie¿ s³owa osób wy-
kszta³conych, elit i œrodowisk akademickich.
I nie chcia³abym, ¿eby pan senator kategorycznie
zabrania³ mi w ten sposób mówiæ albo unosi³ siê,
¿e nasz kolega senator poda³ przyk³ad, który go
zbulwersowa³, i go uogólni³. Te¿ powinien pan
s³uchaæ, to by³ przyk³ad, jeden z wielu, nie uogól-
nienie, bo nie wolno uogólniaæ. My nie mo¿emy
wszystkiego i wszystkich wrzucaæ do jednego
worka. I tu siê zgadzamy. Ale to ma byæ dyskusja,
a nie gro¿enie komuœ palcem albo unoszenie siê
na zasadzie: wy jesteœcie Ÿli, bo udajecie, ¿e jeste-
œcie tacy, a nie inni.

No Panie Senatorze! Ja mówiê to, co myœlê. To
chodzi o IPN, a nie o jak¹œ hipokryzjê. Ta postawa,
któr¹ pan zaprezentowa³, oznacza³aby: przestañ-
cie mówiæ, wam nie wolno o tym mówiæ. No IPN nie
wolno o tym mówiæ!

(Senator £ukasz Abgarowicz: To nie jest w usta-
wie…)

No ale pana postawa i ton, którym pan to do
mnie powiedzia³, na to wskazywa³.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Sena-
torze…)

Wam nie wolno o tym mówiæ, bo my jesteœmy
jedyn¹ formacj¹, która ma racjê.

Panie Senatorze, ja wspó³pracowa³am z wielo-
ma senatorami. Jak powiedzia³am, nie by³o Plat-
formy Obywatelskiej, nie by³o PiS, ale by³ AWS
i tworzyliœmy IPN, by³ pan Kieres i te¿ praca sz³a
do przodu. Nie b¹dŸmy hipokrytami, nie zgrywaj-
my jakichœ takich bohaterów, nie udawajmy, ¿e
nie damy komuœ, ¿e tak powiem, sprawiæ przy-
kroœci tylko dlatego, ¿e chcemy siê podlizaæ,
przepraszam, za te s³owa, których muszê u¿yæ,
jakiemuœ œrodowisku. Ka¿de œrodowisko wie, ja-
kie jest, jak jest ukszta³towane, i co w œrodku siê
dzieje. I ja powiedzia³am, ¿e mam pewne opinie
na ten temat, mam zg³oszenia z ró¿nych œrodo-
wisk, od osób, które mnie pytaj¹ niestety, jak ci
ludzie, jak ludzie z takimi ¿yciorysami mog¹
spojrzeæ w lustro. I ja mam prawo to tu powie-
dzieæ, dlatego ¿e dla mnie ta ustawa jest niestety
ustaw¹… W ogóle nie przypuszcza³am, ¿e do¿yjê
takich czasów, ¿e znowu cofniemy siê w swej pra-
cy nad tym, ¿eby pokazaæ tê straszn¹ historiê
PRL. Pokazaæ w³aœnie tych ludzi i byæ mo¿e oka-
za³oby siê, ¿e oni nie s¹ tacy œwiêci, bo to s¹ lata
siedemdziesi¹te, osiemdziesi¹te, dziewiêædzie-
si¹te, o czym mówili moi koledzy senatorowie.
My mamy obowi¹zek o tym mówiæ i IPN w³aœnie
po to zosta³ powo³any.
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Tak ¿e prosi³abym o uszanowanie moich po-
gl¹dów. Mimo ¿e jestem m³odsza od wielu senato-
rów, mam prawo mieæ w³asne pogl¹dy, to, ¿e jes-
tem m³odsza, ¿e nie dopisujê sobie do ¿yciorysu
roznoszenia ulotek i jakichœ wydarzeñ, w których
bra³am udzia³, nie licytujê siê, kto jest dla mnie
wiêkszym bohaterem, tylko mam szacunek dla
ludzi za to, co zrobili, nie sprawia, ¿e nie mam pra-
wa wymagaæ rozliczenia tych, którzy wyrz¹dzali
ewidentne krzywdy. Bo nie mo¿e byæ tak, ¿e teraz
oka¿e siê, ¿e wszyscy byli dobrzy. U naszych
s¹siadów, Niemców, jest teraz taka polityka, ¿e
w pisanej historii wszyscy s¹ ofiarami. Nie by³o
katów, s¹ tylko ofiary. Ja nie chcia³abym wpaœæ
w tak¹ paranojê ani w jak¹œ skrajnoœæ, tylko
chcia³abym mówiæ w prawdzie i w szacunku dla
pogl¹dów, a nie zabraniania komukolwiek mó-
wienia o czymkolwiek w tej Izbie. Od tego my tu je-
steœmy. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê pana senatora Dobrzyñskiego o zabra-

nie g³osu, a pañstwa senatorów zapewniam, ¿e
ka¿dy bêdzie siê móg³ w tej Izbie wypowiedzieæ
w sprawie omawianej ustawy, podobnie jak móg³
siê wypowiadaæ w sprawie innych ustaw.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³bym wypowiedzieæ siê tylko w trzech

sprawach, które by³y poruszane przez senatorów
Platformy Obywatelskiej, bo wydaje mi siê, ¿e wy-
magaj¹ wyjaœnienia.

Otó¿, Szanowni Pañstwo, nie ukrywajmy tego,
dlaczego IPN jest atakowany od pewnego czasu
w sposób – przepraszam za kolokwializm, Panie
Marsza³ku – tak zajad³y. Jest tak, bo jest apolity-
czny, Szanowni Pañstwo, bo nikt, z ¿adnej forma-
cji politycznej, nie by³ w stanie IPN sobie podpo-
rz¹dkowaæ. Instytut spokojnie, w sposób rzetelny
i merytoryczny, wyjaœnia wiele trudnych spraw
z naszej najnowszej historii. No niestety, przecie¿
ludzie, którzy otarli siê o komunizm, którzy w to
wdepnêli, którzy maj¹ z tym wiele k³opotów, s¹
z ró¿nego rodzaju œrodowisk. I im szybciej to siê
wyjaœni, tym lepiej. Ale, Panie Senatorze, je¿eli
zajdzie potrzeba, aby to wyjaœniaæ przez d³ugie la-
ta, to nale¿y tak to robiæ. Chcia³bym z ca³¹ moc¹
podkreœliæ: Instytut Pamiêci Narodowej jest in-
stytucj¹ apolityczn¹ i dlatego Platforma Obywa-
telska razem z SLD chce go za wszelk¹ cenê pod-
porz¹dkowaæ, dopasowaæ do swoich wizji fun-
kcjonowania w przysz³oœci.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Oni
nie mog¹ cicho siedzieæ.)

Zdajê sobie z tego sprawê. I podzielam w jakiejœ
czêœci tak¹ próbê os³ony czy ochrony œrodowisk
naukowych w naszym kraju. Ale, Szanowni Pañ-
stwo, w tym œrodowisku te¿ by³o wielu tajnych
wspó³pracowników, tak¿e wielu ludzi nauki ma
w swoim ¿yciu karty, które dzisiaj na pewno wy-
gl¹da³yby bardzo Ÿle i których na pewno siê wsty-
dz¹. To jednak nie znaczy, ¿e mamy o tym nie mó-
wiæ. To nie znaczy, ¿e mamy tego nie wyjaœniaæ.
Panie Senatorze, a co powiemy o tych dwustu,
którzy skierowali apel? A co powiemy o tej teczce,
która zawiera przyk³ady z ró¿nych œrodowisk,
w tym biskupów, ksiê¿y? Czy ci ludzie nie maj¹
racji? Czy ma j¹ tylko jedna strona, strona œrodo-
wisk naukowych?

Myœlê, ¿e Ÿle siê sta³o, Panie Marsza³ku, ¿e
dzisiaj dyskutujemy na ten temat i ¿e jest taka
ustawa, taka nowela. Panie Marsza³ku, moim
zdaniem tak¿e pana obowi¹zkiem jest sprzeci-
wiæ siê przyjêciu tej ustawy, szczególnie ¿e –
znam pana historiê – pan wie doskonale, jak to
by³o, zreszt¹ na pewno jak ka¿dy z nas, kto
w mniejszym czy wiêkszym stopniu uczestni-
czy³ w tym piêknym ruchu niepodleg³oœciowym
„Solidarnoœæ”. Nie mo¿na w tych sprawach mil-
czeæ, bo przecie¿ wszyscy doskonale wiemy, ¿e
tutaj chodzi o podporz¹dkowanie Instytutu Pa-
miêci Narodowej, o to, aby on nie wyjaœnia³ rze-
czy niewygodnych dla pewnego establishmen-
tu, o którym wiele tutaj mówiliœmy.

Chcia³bym te¿ sprzeciwiæ siê tym wypowie-
dziom, z których wynika³o, ¿e ta instytucja jest pi-
sowska, ¿e gdzieœ tam PiS ma telewizjê, ¿e PiS ma
IPN, ¿e ma tam jakieœ kawa³ki… Szanowni Pañ-
stwo, to nie ma znaczenia. My wszyscy g³osujemy
w ró¿ny sposób, wyra¿aj¹c poparcie dla tej czy in-
nej instytucji, dla tej czy innej ustawy. Ale to jest
Instytut Pamiêci Narodowej naszego kraju, tak
samo jak telewizja publiczna jest telewizj¹ polsk¹,
proszê pañstwa. I naszym obowi¹zkiem jest te in-
stytucje chroniæ. Panie Senatorze – to chyba pan
Idczak porusza³ ten temat, a mo¿e pan Witczak? –
jestem przekonany, ¿e œrodowiska Platformy
Obywatelskiej skupione wokó³ premiera Tuska,
a nawet sam premier, wczeœniej czy póŸniej odpo-
wiedz¹ za potê¿ne straty finansowe telewizji pub-
licznej, spó³ki Skarbu Pañstwa. To nie bêdzie tak,
Szanowni Pañstwo, ¿e mo¿e jeszcze raz pañstwo
wygraj¹ i jakoœ to bêdzie przemilczane. Nie, te
wszystkie dzia³ania na pewno wczeœniej czy póŸ-
niej bêd¹ wyjaœnione. I bêd¹, Szanowni Pañstwo,
ocenione. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ ocenione suro-
wo. Równie¿ to, co siê dzieje z telewizj¹, a tak¿e
brak œrodków finansowych w polskim radiu, pub-
licznym, trzeba oceniæ. Je¿eli ktoœ myœli, ¿e za to
nie odpowie i ¿e bêdzie rz¹dzi³ wiecznie, Panie
Marsza³ku, to po prostu siê myli. To mo¿e siê
zmieniæ bardzo szybko.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poniewa¿ pan siê do mnie zwróci³, odpowiem:

ja znam swoje obowi¹zki, Panie Senatorze.
(Senator Jan Dobrzyñski: To by³a proœba, Panie

Marsza³ku.)
I niepotrzebnie siê pan…
(Senator Jan Dobrzyñski: To by³a proœba, Panie

Marsza³ku, nie chodzi³o o…)
Rozumiem, ale niepotrzebnie siê…
(Senator Jan Dobrzyñski: To by³a raczej

proœba…)
Rozumiem. Znam swoje obowi¹zki i mam swoje

przekonanie, na które pan nie wp³ynie. Dziêkujê.
(Senator Jan Dobrzyñski: Szkoda, Panie Mar-

sza³ku.)
Proszê bardzo, pan senator Stanis³aw Zaj¹c.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Szanowny Panie Prezesie Instytutu Pamiêci Naro-
dowej wraz ze wspó³pracownikami!

Zabieram g³os po wys³uchaniu niemal ca³ej de-
baty. I zw³aszcza koñcowy fragment i niektóre wy-
powiedzi, które pojawi³y siê w tej wa¿nej dysku-
sji… Kiedy us³ysza³em wniosek o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek, ogarnê³o mnie zdumienie.
Zdumienie, bo, proszê pañstwa, sami wiemy, ¿e ta
ustawa zas³uguje jedynie na odrzucenie. Jednak
pojawili siê senatorowie, który podjêli siê trudnej
pracy i starali siê poszukiwaæ rozwi¹zañ mo-
g¹cych w jakiœ sposób naprawiæ czy poprawiæ ten
bardzo trudny do przyjêcia akt prawny. Jeœli teraz
s³yszymy wniosek, który wskazuje na to, ¿e tamta
praca nie zosta³a zauwa¿ona, to jest tak, jakbyœ-
my, Szanowni Pañstwo, nie uczestniczyli w tej
dyskusji. Nasuwa siê jedno stwierdzenie: mamy
przyj¹æ akt prawny, który zosta³ narzucony w ta-
kich, a nie innych warunkach, po to, aby znisz-
czyæ Instytut Pamiêci Narodowej.

Proszê pañstwa, u¿ywam tak zdecydowanych
sformu³owañ, bo je¿eli rzeczywiœcie chcemy mó-
wiæ o wyjaœnianiu najnowszej historii Polski, tych
mrocznych dziejów – weŸmy pod uwagê, ¿e obcho-
dzimy w³aœnie siedemdziesi¹t¹ rocznicê zbrodni
katyñskiej – to powinniœmy szanowaæ te instytu-
cje, które s¹ symbolem niepodleg³oœci naszej oj-
czyzny. A tak¹ instytucj¹ jest Instytut Pamiêci
Narodowej. Nie mo¿emy nie s³yszeæ tych g³osów,
które p³yn¹ do nas z ró¿nych stron. Padaj¹ wywa-
¿one i wa¿ne stwierdzenia, nad którymi nie wolno
przejœæ obojêtnie. Zmierzenie siê z trudn¹ prze-
sz³oœci¹ uczciwie, w duchu prawdy, jest funda-
mentem moralnego ³adu spo³ecznego i warun-
kiem autentycznej demokracji.

Czêœæ elit z lêku przed konsekwentnym uja-
wnianiem prawdy lub dla doraŸnych celów polity-

cznych rozpêta³a nagonkê na Instytut Pamiêci
Narodowej, d¹¿¹c do jego likwidacji lub ograni-
czenia jego dzia³alnoœci czy te¿ wprost do przejê-
cia politycznej kontroli nad funkcjonowaniem in-
stytutu i jego celami badawczymi. Szanowni Pañ-
stwo, jak inaczej okreœliæ sytuacjê, skoro wprowa-
dzamy nowe regulacje dotycz¹ce wyboru prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej? Kiedy siê roz-
gl¹dam po tej sali, muszê powiedzieæ, ¿e by³em je-
dnym z tych pos³ów, którzy wybierali zarówno
obecnego, jak i poprzedniego prezesa Instytutu
Pamiêci Narodowej. I wówczas nie przychodzi³o
nam na myœl, ¿e przy powo³ywaniu osoby na tak
wa¿n¹ funkcjê w pañstwie bêdziemy rozstrzygaæ
zwyk³¹ wiêkszoœci¹, tak jak rozstrzygamy w spra-
wach mniejszej wagi. Wszystkie ustawy, wszyst-
kie akty prawne, które przyjmujemy w Sejmie czy
w Senacie, s¹ wa¿ne. Jednak s¹ instytucje, które
gwarantuj¹ ci¹g³oœæ pañstwa, które gwarantuj¹
to, ¿e mówimy o pañstwie jako wielkiej wartoœci.
S¹ instytucje, które s¹ za takie uznawane, tak
okreœlane i tak widziane, miêdzy innymi dlatego,
¿e osoby powo³ywane w nich na najwy¿sze stano-
wiska rzeczywiœcie wybierane s¹ przez tak¹ repre-
zentacjê narodu. A przecie¿ mówimy o Sejmie
i Senacie, których kompetencji, profesjonalizmu
i umocowania prawnego, legislacyjnego, ustawo-
wego, nikt przekreœliæ nie mo¿e. Jaki¿ to jest, pro-
szê pañstwa, wybór, je¿eli my rozstrzygamy tutaj
o powo³aniu prezesa zwyk³¹ wiêkszoœci¹? Mówiê
to w kontekœcie nastêpnego sformu³owania, które
znalaz³o siê w ustawie, kiedy zastêpujemy kole-
gium rad¹. I oto rada jest tak wybierana i tak od-
wo³ywana, ¿e osoba prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej w tym konkretnym przypadku jest tyl-
ko takim pionkiem na szachownicy, proszê wyba-
czyæ to stwierdzenie, niemaj¹cym realnego, moc-
nego umocowania. Jak tego mo¿na nie zauwa¿yæ?
I dlatego te¿ nie dziwiê siê tym sygna³om, które
p³yn¹ do nas z ró¿nych stron. Pozwolê sobie przy-
wo³aæ tylko jeden, chcê przytoczyæ g³os, który zna-
laz³ siê w dramatycznym liœcie pisanym przez oso-
bê wszystkim pañstwu znan¹, przez osobê, któr¹
kilka lat temu mogliœmy widzieæ w momencie
otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego,
kiedy dr¿¹cym g³osem, pe³nym emocji wypowia-
da³a w trosce i z dum¹ zdania o Polsce, o narodzie
polskim.

„Odwa¿ne dzia³ania IPN maj¹ na celu zawsze
poszukiwanie trudnej prawdy o dramatycznych
losach naszego narodu w czasach sowieckiej dyk-
tatury, budz¹ dlatego niechêæ i nienawiœæ tych,
których interesy s¹ zagro¿one ujawnieniem praw-
dy. Od 2008 r. IPN jest celem ci¹g³ej nagonki.
Obecnie Sejm rozpatruje projekt nowelizacji
ustawy o IPN wniesiony przez Platformê Obywa-
telsk¹. Jego celem jest uczynienie z IPN atrapy
i ubezw³asnowolnienie prezesa. To bêdzie ozna-
cza³o koniec wolnych badañ i rozliczeñ z komuni-
stycznymi zbrodniami. To bêdzie koniec naszych
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marzeñ o nieskrêpowanej prawdzie o przesz³o-
œci”. Pisze tak pani Zofia Korboñska.

Szanowni Pañstwo, czy obok tego g³osu mamy
przejœæ obojêtnie? Czy mamy przejœæ obojêtnie
i nie zauwa¿yæ tej szczególnej sytuacji, ¿e oto
w Wysokiej Izbie, w Senacie Rzeczypospolitej Pol-
skiej wystêpuje rzecznik praw obywatelskich
i zwraca uwagê, ¿e uregulowania s¹ niew³aœciwe,
zwraca uwagê na niebezpieczeñstwa uregulowañ,
nie bez przyczyny, mówi nastêpuj¹co: „Moja obec-
noœæ jest tutaj bardzo rzadka, jestem tu tylko
w wyj¹tkowych sytuacjach, kiedy chodzi o ochro-
nê praw i wolnoœci obywatelskich. Tego wymaga
moja rola i dlatego tu jestem. Pojawiam siê wtedy,
kiedy widzê miêdzy innymi zagro¿enie dla wolno-
œci s³owa, dla wolnoœci nauki, w sytuacji, kiedy
proponowane rozwi¹zania ustawowe podwa¿aj¹
niezale¿noœæ badañ historycznych”. Tak mówi.

Szanowni Pañstwo, czy trzeba bardziej stanow-
czego g³osu instytucji czy osoby reprezentuj¹cej in-
stytucjê, dla której mamy szacunek, do której od-
nosimy siê z szacunkiem? Przecie¿ to s¹ uwagi skie-
rowane do nas po to, abyœmy to dostrzegli. Ja przed
piêtnastoma minutami us³ysza³em: przyjmiemy
ustawê bez poprawek. No, Szanowni Pañstwo… Po-
wiedzmy sobie otwarcie: czy te wszystkie uwagi,
które siê tutaj pojawiaj¹, równie¿ w wypowiedziach
panasenatoraRulewskiego,naktóregospogl¹dam,
maj¹ byæ wyrzucone niejako na margines? Tak tej
sytuacji widzieæ nie mo¿emy. Nie mo¿emy równie¿
dlatego, ¿e ta ustawa, a wczeœniej projekt staj¹ siê
jakby sierotami. Nikt siê do nich nie chce przyznaæ,
pojawi³y siê miêdzy nami nagle, deus ex machina.
No, sk¹dœ siê ta materia wziê³a w projekcie, a teraz
w ustawie. Staje przed nami pan minister spra-
wiedliwoœci i mówi: nie, to nie jest inicjatywa rz¹du,
my z tym nie mamy nic wspólnego; my mo¿emy siê
tylko odnieœæ do niektórych zapisów, ale to nie jest
nasze. Autorzy ustawy? A gdzie¿ oni s¹? Mówi³
o tym w dramatycznym, pe³nym emocji wyst¹pie-
niu pan senator Paszkowski. Gdzie¿ oni s¹? Mo¿e
by nam wreszcie wyjaœnili, jaki by³ cel tej ustawy,
o co chodzi³o w tym wszystkim.

Z drugiej strony mo¿emy sobie otwarcie powie-
dzieæ, ¿e to nie jest dla nas istotne, bo my wiemy,
jaki jest cel tej ustawy. To jest zamach na Instytut
Pamiêci Narodowej. I mówiê to w sposób bardzo
zdecydowany, w trosce o to, ¿e je¿eli w wolnej Pol-
sce tworzymy okreœlone instytucje, to tworzymy
je w poczuciu obowi¹zku, który spe³niamy, aby
nasze pañstwo by³o silne, aby by³o stabilne, a in-
stytucje, zw³aszcza te, które s¹ kadencyjne, mog-
³y realizowaæ zadania i cele, do których s¹ powo³a-
ne. Dlatego, Szanowni Pañstwo, Panie Mar-
sza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, patrz¹c na
przebieg tej dyskusji, nie mogê nie podpisaæ siê
pod g³osami wielu moich kolegów senatorów, któ-
rzy mówili, ¿e ta ustawa zas³uguje na odrzucenie.

Kiedy mówi siê o tym, ¿eby j¹ przyj¹æ bez popra-
wek, brak mi s³ów, aby wyraziæ zdumienie, jak ta-
ki wniosek móg³ pojawiæ siê w Wysokiej Izbie.
Oczywiœcie regulaminowo takie uprawnienie ma
ka¿dy z pañstwa senatorów, ale chodzi o odpowie-
dzialnoœæ za s³owa, które siê wypowiada, i propo-
zycje, które siê sk³ada w Wysokiej Izbie. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszêozabranieg³osupanasenatoraCichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja przepraszam, ¿e drugi raz zabieram g³os, ale

króciutko chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze je-
den bubel, ra¿¹c¹ niekonsekwencjê w przyjêtych
rozwi¹zaniach prawnych. Mianowicie proszê zau-
wa¿yæ, ¿e w proponowanej regulacji przewidzia-
no, i¿ rada wnioskuje o odwo³anie prezesa Insty-
tutu Pamiêci Narodowej wiêkszoœci¹ g³osów, tak
to jest sformu³owane, zaœ gdy chodzi o odwo³anie
nie prezesa, tylko zwyczajnego cz³onka rady, to
rada wnioskuje wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów ustawo-
wego sk³adu. To jest regulacja, która wykazuje
kompletny brak przemyœlenia sprawy.

(Senator Ryszard Bender: Absurd.)
Przecie¿ jest to absurd prawny. Jest zasad¹

ogólnie przyjêt¹ we wszelkich rozwi¹zaniach pra-
wnych, ¿e aby ten, który jest primus inter pares,
bo przecie¿ przewodnicz¹cy jest tym pierwszym
w sk³adzie tego powa¿nego organu, zosta³ odwo³a-
ny, musz¹ byæ spe³nione wy¿sze wymagania, jeœli
chodzi o krytycyzm wobec tej osoby, czyli musi
byæ oddana wiêksza liczba g³osów za odwo³aniem
go ni¿ w przypadku odwo³ania zwyczajnego cz³on-
ka gremium danej instytucji. Nawet tak elemen-
tarnej rzeczy nie zauwa¿ono w tym bublu i prze-
mycono to. Wspominam o tym jeszcze jednym,
dodatkowym przyk³adzie po to, ¿eby podsumo-
waæ, jaka jest, w cudzys³owie, jakoœæ tej ustawy.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-

wie Knosala i Górski z³o¿yli swoje przemówienia
w dyskusji do protoko³u*.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli: pan senator Rulewski…

(Senator Zbigniew Cichoñ: Przepraszam Panie
Marsza³ku, w tej atmosferze ja zapomnia³em z³o-
¿yæ… Mam przygotowane…)
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Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale ju¿…
…pan senator Witczak, pan senator Rachoñ, pan

senator Andrzejewski, pan senator Paszkowski.
Poniewa¿ zosta³y…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Cichoñ, proszê wróciæ. Jesz-

cze nie og³osi³em…
(Senator Zbigniew Cichoñ: Ja najmocniej prze-

praszam, ale w tym impecie…)
…nie powiedzia³em tej formu³y: zamykam dys-

kusjê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê bardzo.)
Czyli pan senator Cichoñ te¿ z³o¿y³ wniosek

o charakterze legislacyjnym na piœmie.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowa-
nie siê do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie sprawozdania na piœmie.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
dzisiejszym.

Przystêpujemy do ³¹cznego rozpatrzenia
punktów drugiego, trzeciego, czwartego,
pi¹tego, szóstego oraz siódmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o za-
sadach finansowania nauki; stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju; stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o Narodowym Centrum Nauki; stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o instytutach badawczych;
stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej
Akademii Nauk; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy refor-
muj¹ce system nauki.

Teksty ustaw zawarte s¹ w drukach nr: 819,
820, 821, 822, 823 i 824, a sprawozdania komisji
w drukach nr: 819A, 820A, 821A, 822A, 823A
oraz 824A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Ryszarda Góreckiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie
ustawy o zasadach finansowania nauki.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Preze-
sie! Pañstwo Senatorowie!

W dniu 31 marca bie¿¹cego roku odby³o siê
wielogodzinne posiedzenie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu, w trakcie którego obradowa-
liœmy nad ustawami, nad pakietem szeœciu
ustaw, które przed chwil¹ zapowiedzia³ pan
marsza³ek.

Komisja zaproponowa³a Wysokiemu Senatowi
wprowadzenie dwudziestu siedmiu poprawek,

które znajduj¹ siê w druku nr 819A i które w zde-
cydowanej wiêkszoœci przyjê³a jednog³oœnie.

Chcê powiedzieæ, ¿e ustawa o zasadach finan-
sowania nauki jest ustaw¹ strategiczn¹ w pol-
skim systemie finansowania badañ naukowych,
jest ustaw¹ kluczow¹, powiedzia³bym, ustaw¹
matk¹ wobec ca³ego pakietu ustaw. Ustawa ma
niew¹tpliwie charakter strategiczny, jest bowiem
podstawow¹ czêœci¹ pakietu ustaw wprowadza-
j¹cych rewolucyjne zmiany w organizacji, w fun-
kcjonowaniu nauki w Polsce. W pakiecie tym za-
wartych jest wiele zmian, które w wyj¹tkowo du-
¿ym wymiarze reformuj¹ polsk¹ naukê, a zw³asz-
cza jej finansowanie.

G³ówne cele tej pierwszej ustawy to wprowa-
dzenie przejrzystego systemu finansowania nau-
ki, efektywne wykorzystanie pieniêdzy z bud¿etu
pañstwa przeznaczonych na naukê, koncentracja
œrodków w jednostkach prowadz¹cych dzia³al-
noœæ naukow¹ na najwy¿szym poziomie, zwiêk-
szenie konkurencyjnoœci w staraniach o œrodki fi-
nansowe zarówno w przypadku aplikacji, jak te¿
ich wydatkowania, zwiêkszenie zaanga¿owania
uczonych w realizacjê strategicznych dla gospo-
darki krajowej programów badawczych, wiêksze
bezpoœrednie powi¹zanie nauki z przedsiêbiorca-
mi, umiêdzynarodowienie badañ, na przyk³ad do-
finansowywanie miêdzynarodowych instytutów
badawczych, zwiêkszenie dostêpnoœci œrodków
finansowych dla m³odych naukowców, jest to
sprawa strategiczna, wreszcie stymulacja inte-
gracji rozproszonego potencja³u naukowo-ba-
dawczego i – co chcê podkreœliæ – polepszenie kon-
troli wydatkowania œrodków na naukê, co jest
opisane w odpowiednich rozdzia³ach.

Ca³a ustawa ma piêæ rozdzia³ów. Kluczowe roz-
dzia³y to rozdzia³ pierwszy, mówi¹cy o przepisach
ogólnych, drugi, mówi¹cy o zasadach finansowa-
nia nauki, trzeci, mówi¹cy o kontroli wydatkowa-
nia œrodków, a tak¿e czwarty, dotycz¹cy organów
opiniodawczo-doradczych i zespo³ów ministra.

Proszê teraz przyj¹æ informacje obejmuj¹ce
w mojej ocenia kilka szczególnie wa¿nych regula-
cji, zapisów ustawowych. W art. 2 istniej¹ nowe
pojêcia, które nie funkcjonowa³y w praktyce. Mó-
wi siê tam o badaniach przemys³owych, o zdoby-
waniu nowej wiedzy w celu opracowania nowych
produktów, procesów, us³ug. W art. 2 wprowadza
siê, oczywiœcie poza uczelniami czy instytutami,
takie podmioty finansowania, jak konsorcja nau-
kowe, sieci naukowe, centra przemys³owe, wpro-
wadza siê pojêcie du¿ej infrastruktury badawczej
i m³odego naukowca, a wiêc takie, które dotych-
czas nie funkcjonowa³y.

Bardzo istotny jest art. 4, w którym mówi siê
o tym, ¿e minister opracowuje Krajowy Program
Badañ, zaœ Rada Ministrów przyjmuje Krajowy
Program Badañ. Ma to zatem wymiar strategiczny
tak¿e z punktu widzenia rz¹du. Art. 5 ust. 5 pkty 4
i 5 te¿ s¹ szczególnie wa¿ne. Na strategiczne pro-
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gramy badañ naukowych i prac rozwojowych
przeznacza siê nie mniej ni¿ 10%, to obecnie,
a przewiduje siê, ¿e do 2020 r. centra naukowo-
-badawcze, takie jak Narodowe Centrum Badañ
i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, powin-
ny mieæ nie mniej ni¿ 50% wszystkich œrodków.

Art. 10 ust. 10 mówi o tym, ¿e przedsiêbiorcy
bêd¹ mogli wystêpowaæ o œrodki na badania nau-
kowe. Wczeœniej tego nie by³o. Oczywiœcie dotyczy
to przedsiêbiorców, którzy poza produkcj¹ zajmu-
j¹ siê innowacyjnoœci¹ i realizacj¹ badañ.

Istotny jest te¿ zapis art. 18 pkt 4, w którym
mówi siê o wysokoœci dotacji uzale¿nionej od ka-
tegoryzacji jednostek naukowych. Jeœli chodzi
o kategoryzacjê, to te¿ jest nowe podejœcie, spre-
cyzowane w art. 42, w którym wprowadza siê czte-
ry kategorie: A+, A, B i C. Pocz¹tkowo zapis obe-
jmowa³ trzy kategorie: A, B i C. Z inicjatywy Sejmu
wprowadzono kategoriê czwart¹, œwiadcz¹c¹
o szczególnie wysokim presti¿u i renomie badañ
naukowych. Art. 19 ust. 3 i ust. 4 mówi¹ o pew-
nych tego konsekwencjach. Mianowicie, jeœli je-
dnostka otrzyma kategoriê C, to ma finansowanie
zapewnione na szeœæ miesiêcy i po dwunastu mie-
si¹cach od chwili wydania decyzji dotycz¹cej ta-
kiej kategoryzacji mo¿e ubiegaæ siê o ponown¹
ocenê, ale pod warunkiem, ¿e dokona restruktu-
ryzacji. To spowoduje naprawdê wiele zmian
w s³abych jednostkach, zarówno w uczelniach,
jak i w instytutach badawczych, które bêd¹ mu-
sia³y siê zmodernizowaæ, a czêœæ pewnie bêdzie
musia³a ulec likwidacji.

Oprócz zapisów o finansowaniu ma³ej i du¿ej
infrastruktury badawczej jest tu te¿ mowa, chodzi
o art. 22, o zasadach finansowania inwestycji bu-
dowlanych, s³u¿¹cych potrzebom badañ nauko-
wych. W œrodowisku panowa³y takie opinie, ¿e ju¿
nie bêdzie mo¿liwoœci otrzymywania dotacji na
du¿e inwestycje budowlane s³u¿¹ce nauce. Jest
tu na ten temat wyraŸny zapis.

W art. 23 znajduje siê opis zasad finansowania
wspó³pracy naukowej z zagranic¹, a w nastêpnym
artykule okreœlone s¹ zasady wspó³finansowania
zadañ realizowanych i finansowanych miêdzy in-
nymi ze œrodków unijnych. W moim pojêciu bar-
dzo wa¿ny jest te¿ art. 28. Mówi on o tym, ¿e mini-
ster bêdzie mia³ narzêdzia s³u¿¹ce wyró¿nianiu
corocznie trzech najlepszych uczonych za du¿¹
aktywnoœæ badawcz¹. Minister bêdzie mia³ te¿
uprawnienia do przyznawania w ka¿dym roku
wybitnym m³odym naukowcom stypendiów na
poziomie pensji profesorskiej.

Jeœli chodzi o organy opiniodawcze, co te¿ zo-
staje zmodernizowane w porównaniu do dotych-
czasowego systemu, powo³uje siê Komitet Ewa-
luacji Jednostek Naukowych, który bêdzie prze-
prowadza³ kategoryzacjê, ocenê w systemie, po-
wiedzia³bym, konsultacyjnym z polsk¹ nauk¹,

z uczelniami, z instytucjami. Powo³uje siê te¿ Ko-
mitet Polityki Naukowej, który w mojej ocenie
przejmie prace dotychczasowej Rady Nauki i bê-
dzie siê w³¹cza³ do bezpoœredniej wspó³pracy z mi-
nistrem, g³ównie w obszarze przygotowywania
strategii rozwoju nauki, kszta³towania polityki
naukowo-innowacyjnej. Komitet tak¿e bêdzie po-
maga³ ministrowi w opracowywaniu projektów
bud¿etu, ustaw, aktów prawnych dotycz¹cych
rozwoju nauki i innowacyjnoœci.

Jak pañstwo widz¹, s¹ to du¿e, powiedzia³bym,
najwiêksze, rewolucyjne zmiany w systemie pol-
skiej nauki, na które, nie ukrywam, czekaliœmy,
Wczeœniej œrodowisko ró¿nie do tego podchodzi³o.
Jednak w trakcie debat, które trwa³y chyba pó³to-
ra roku, œrodowisko naukowe dojrza³o do
przekonania o potrzebie zmiany, poprawienia,
zmiany tak¿e zasad finansowania, ale wszystko
po to, ¿eby bardzo efektywnie wykorzystywaæ
œrodki. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e ta strategiczna
ustawa powinna zostaæ przyjêta i wprowadzona
w ¿ycie. Ale to nie jest opinia komisji, tylko moja,
a o tym mo¿e póŸniej. Dziêkujê bardzo, Panie Mar-
sza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz proszê sprawozdawcê Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu, pana senatora Ryszarda Kno-
salê, o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ
i Rozwoju.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Profesorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na swoim po-

siedzeniu w dniu 31 marca rozpatrzy³a ustawê
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju i jedno-
g³oœnie j¹ przyjê³a. Sejm uchwali³ wymienion¹
ustawê na szeœædziesi¹tym trzecim posiedzeniu
i tak¿e jednog³oœnie j¹ uchwali³. Ustawa o Naro-
dowym Centrum Badañ i Rozwoju zastêpuje do-
tychczas obowi¹zuj¹c¹ ustawê z dnia 15 czerwca
2007 r. Ide¹ le¿¹c¹ u podstaw powo³ania Narodo-
wego Centrum Badañ i Rozwoju by³o utworzenie
rz¹dowej agencji, która realizowa³aby strategicz-
ne dla pañstwa programy badañ naukowych
i prac rozwojowych, okreœlane przez ministra w³a-
œciwego do spraw nauki. Chodzi tak¿e o to, ¿eby
centrum rozdziela³o fundusze na badania w stra-
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tegicznych dla pañstwa dziedzinach. Chcia³bym
w szczególnoœci zwróciæ uwagê na te elementy
ustawy, które nie wystêpowa³y w ustawie obecnie
jeszcze obowi¹zuj¹cej. Otó¿ rozszerzeniu uleg³y
organa centrum, w tej chwili s¹ trzy: dyrektor
centrum, rada centrum i komitet steruj¹cy do
spraw badañ naukowych i prac rozwojowych
w obszarze bezpieczeñstwa i obronnoœci pañstwa.
Ustawa mówi o sposobie powo³ywania dyrektora
w drodze konkursu og³oszonego przez ministra,
precyzuje wymagania wobec dyrektora i jego za-
dania. Kadencja dyrektora i zastêpców trwa czte-
ry lata, a jedna i ta sama osoba nie mo¿e pe³niæ
funkcji dyrektora lub zastêpcy dyrektora d³u¿ej
ni¿ przez dwie kadencje.

Jeœli chodzi o radê centrum, sk³ada siê ona
z trzydziestu osób. Dziesiêciu cz³onków jest powo-
³ywanych spoœród kandydatów wskazanych przez
œrodowiska naukowe, kolejnych dziesiêciu – przez
œrodowiska spo³eczno-gospodarcze i finansowe,
a ostatnia dziesi¹tka to cz³onkowie wskazywani
przez ministrów wielu wymienionych w ustawie
ministerstw. Nowoœci¹ jest, ¿e w pracach rady mo-
g¹ uczestniczyæ, z g³osem doradczym, przedstawi-
ciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz po
jednym przedstawicielu wyznaczonym przez mini-
strów w³aœciwych do spraw – i tutaj wymienia siê,
jakich. Nowoœci¹ jest równie¿ to, ¿e w tej chwili mi-
nister powo³uje i odwo³uje poszczególnych cz³on-
ków rady, a nie ca³¹ radê. Kadencja trwa cztery la-
ta, przy czym co dwa lata nastêpuje wymiana piêt-
nastu cz³onków rady. I równie¿ w tym wypadku ta
sama osoba mo¿e pe³niæ funkcjê cz³onka rady nie
d³u¿ej ni¿ przez dwie kadencje.

Tak jak powiedzia³em, nowoœci¹ jest komitet ste-
ruj¹cy. W jego sk³ad wchodz¹: przedstawiciel mini-
stra obrony narodowej, po jednym przedstawicielu
ministrów w³aœciwych do spraw nauki i spraw we-
wnêtrznych oraz szefa Agencji Bezpieczeñstwa We-
wnêtrznego, a tak¿e po jednym przedstawicielu œro-
dowisk gospodarczych reprezentuj¹cych przemys³
obronny, sektor energetyczny oraz sektor technolo-
gii informatycznych i komunikacyjnych, wskaza-
nych przez ministra obrony. Kadencja komitetu
steruj¹cego trwa równie¿ cztery lata.

Ustawa mówi nawet o tym, jak dokonaæ naboru
pracowników do biura centrum, jest przedstawio-
na ca³a procedura tego naboru. W dalszej kolejno-
œci s¹ sformu³owane zadania centrum, kompe-
tencje nadzorcze ministra nad centrum, nastêp-
nie mamy zaœ tryb realizacji zadañ centrum. Tutaj
chcia³bym zaznaczyæ pewn¹ istotn¹ nowoœæ, mia-
nowicie w konkursie na wykonywanie projektów
mog¹ braæ udzia³ równie¿ osoby fizyczne. Chodzi
o dopuszczenie ogó³u obywateli, którzy maj¹ do-
bre pomys³y innowacyjne, tak aby te pomys³y
mog³y zostaæ poprzez konkurs zrealizowane i na-
stêpnie wdro¿one do gospodarki krajowej.

Ustawa koñczy siê rozdzia³em mówi¹cym o go-
spodarce finansowej centrum.

W druku nr 820A zawarte s¹ poprawki, jest
ich piêtnaœcie. W zasadzie wszystkie maj¹ cha-
rakter legislacyjny, techniczny, doprecyzowu-
j¹cy. I te wszystkie poprawki komisja przyjê³a
jednog³oœnie.

Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczy³
uchwaliæ przedstawiony projekt ustawy wraz
z poprawkami wymienionymi w druku nr 820A.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu, pana senatora Kazimierza
Wiatra, o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Panie Prezesie!

Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o Narodowym Centrum Nauki by³a

przedmiotem obrad Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
31 marca bie¿¹cego roku. To ca³kowicie nowa
ustawa, co jest nies³ychanie wa¿ne, przede wszyst-
kim z dwóch powodów. Po pierwsze, Senat mo¿e
wnosiæ do niej poprawki bez ograniczeñ wynika-
j¹cych z wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, po
drugie, jej dzia³anie czy w³aœciwoœæ nie zosta³y je-
szcze przetestowane i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e ¿y-
cie zweryfikuje niektóre rozwi¹zania. Ustawa jest
procedowana razem z czterema innymi ustawami
jako inicjatywa rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej.
Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e prace nad tymi ustawa-
mi trwa³y w Sejmie prawie pó³tora roku i by³y in-
tensywne, tak ¿e ten czas nie up³yn¹³ na darmo,
by³y to intensywne prace specjalnej podkomisji
i ca³ej sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i M³odzie-
¿y. Sam pomys³ powo³ania centrum nauki by³ zg³a-
szany jeszcze przez poprzedni rz¹d, dwa lata temu
by³a stosowna inicjatywa poselska. Natomiast to,
czym my siê zajmujemy, to projekt rz¹dowy.

Celem ustawy jest decentralizacja systemu fi-
nansowania nauki oraz przekazanie œrodowisku
naukowemu kompetencji w zakresie okreœlania
kierunków rozwoju badañ podstawowych. Tu
oczywiœcie mo¿e siê rodziæ taka w¹tpliwoœæ, ¿e ba-
dania finansowane przez pañstwo powinny
przede wszystkim s³u¿yæ pañstwu, rozwojowi go-
spodarki czy innych wa¿nych dziedzin ¿ycia. Je-
dnak trzeba powiedzieæ, ¿e w ustawie znajduje to
odzwierciedlenie poprzez powo³anie rady – jest to
w³aœciwoœci¹ ministra – oraz poprzez jedno z za-
dañ rady, które w³aœnie mówi o tym, ¿e ma byæ
tam realizowana polityka pañstwa.
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Warto tutaj zwróciæ tak¿e uwagê na dzia³ania
zwi¹zane z rozwojem kadry naukowej, szczegól-
nie dotycz¹ce m³odych pracowników nauki.

Na czele Narodowego Centrum Nauki stoj¹ dy-
rektor i rada centrum, ta rada jest dwudziesto-
czteroosobowa.

Szczegó³owe zadania centrum to finansowanie
badañ podstawowych, realizowane w formie pro-
jektów badawczych, stypendiów doktorskich – te
projekty badawcze maj¹ oczywiœcie ró¿ny charak-
ter – ale tak¿e finansowanie innych badañ nauko-
wych, które nie podlegaj¹ w³aœciwoœci Narodowe-
go Centrum Badañ i Rozwoju, o którym przed
chwil¹ mówi³ pan senator Knosala, oczywiœcie
nadzór nad realizacj¹ tych badañ, wspó³praca
miêdzynarodowa, upowszechnianie w œrodowis-
ku naukowym informacji o konkursach, inspiro-
wanie i monitorowanie dzia³añ, wykonywanie in-
nych zadañ zleconych przez ministra.

Tak jak mówi³em, na czele centrum stoj¹ dyrek-
tor i rada. Do zadañ rady nale¿y okreœlanie maksy-
malnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin,
w ramach których bêd¹ og³aszane i przeprowadza-
ne konkursy. Ta liczba mo¿e oczywiœcie budziæ ja-
kieœ emocje czy sk³aniaæ do zastanowienia.

Rzeczywiœcie w pkcie 2 w zadaniach rady jest
napisane, ¿e rada ma okreœlaæ priorytetowe ob-
szary badañ podstawowych zgodne ze strategi¹
rozwoju kraju. Rada ma tak¿e ustalaæ wysokoœæ
œrodków finansowych przeznaczonych na realiza-
cjê projektów w ramach poszczególnych dyscyp-
lin lub grup dyscyplin, okreœlaæ tematy projektów
badawczych, warunki przeprowadzania konkur-
su, oceniaæ merytorycznie wykonywanie zadañ
przez dyrektora, jego zastêpców, koordynatorów
dyscyplin, dokonywaæ wyboru spoœród wybit-
nych naukowców zespo³ów ekspertów i prowa-
dziæ inne dzia³ania, powiedzmy, logistyczne
zwi¹zane z funkcjonowaniem Narodowego Cen-
trum Nauki.

Pewn¹ nowoœci¹ jest siedziba tego centrum. T¹
siedzib¹ jest miasto Kraków, st¹d z podwójn¹ ra-
doœci¹ przedstawiam pañstwu ten projekt. Nie-
wiele jest takich organów centralnych, instytucji
centralnych, które mieszcz¹ siê poza stolic¹. Wy-
daje siê, ¿e lokalizacja centrum w miejscu, w któ-
rym znajduje siê najstarszy nasz uniwersytet,
Uniwersytet Jagielloñski, Alma Mater, jakby mat-
ka wszystkich uniwersytetów, jest dobrym i ³a-
dnym gestem, zreszt¹ sam Kraków jest prê¿nym
oœrodkiem akademickim, ³adnym miastem. Pre-
zydent miasta Krakowa obieca³ przeznaczyæ na
siedzibê dwie kamienice, o numerach piêæ i szeœæ,
na Ma³ym Rynku. Kto zna Kraków, kto zna Ma³y
Rynek w Krakowie, wie, ¿e na pewno bêdzie to
wspania³e miejsce.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o poprawki legis-
lacyjne, to komisja w g³osowaniu popar³a osiem

poprawek, g³ównie o charakterze redakcyjnym.
Jedna z nich uzupe³nia powody, które uniemo¿-
liwiaj¹ zasiadanie we w³adzach Narodowego
Centrum Nauki. Jest tam zapis, ¿e nie mo¿e to
byæ osoba, która pope³ni³a przestêpstwo skar-
bowe. Otó¿ byliœmy przekonani, ¿e chodzi
o umyœlne przestêpstwo skarbowe, zreszt¹ to
pojêcie powtarza siê te¿ w innych ustawach.
Ograniczyliœmy nasze poprawki, chocia¿ by³y
uwagi legislatorów co do pewnych powtórzeñ.
Sejm ma zwyczaj formu³owania pewnych treœci,
które maj¹ spe³niaæ tak¹ rolê jakby dydaktycz-
n¹, objaœniaæ prawo. Uznaliœmy, ¿e chcemy, ¿e-
by tych poprawek by³o jak najmniej, bo Sejm
czêsto nie pochyla siê nad poprawkami, które
nie s¹ takie istotne, dlatego ograniczyliœmy je do
oœmiu.

Warto tu te¿ podkreœliæ, ¿e tak jak w ustawie
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju, tak¿e
i w tej ustawie osoby fizyczne bêd¹ mog³y siê ubie-
gaæ o te œrodki, poniewa¿ to wynika z odwo³ania
siê do ustawy o finansowaniu nauki, która wy-
mienia katalog podmiotów mog¹cych o nie siê
staraæ. Przy czym trzeba tutaj zwróciæ uwagê na
to, ¿e osoba fizyczna bêdzie otrzymywa³a œrodki
za poœrednictwem stosownej instytucji nauko-
wej, która ma logistykê, ¿eby te œrodki przyj¹æ,
rozliczyæ i odpowiednio nadzorowaæ.

Tak ¿e po tym krótkim przedstawieniu ustawy
rekomendujê pañstwu w imieniu komisji i wno-
szê o przyjêcie tej ustawy z poprawkami. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
A teraz zapraszam sprawozdawcê Komisji Nau-

ki, Edukacji i Sportu, pana senatora Piotra Wa-
cha, do przedstawienia sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o instytutach badawczych.

Senator Piotr Wach:

Dziêkujê uprzejmie.
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Panie Prezesie

Akademii!
W tym samym dniu, to znaczy 31 marca, komi-

sja zajê³a siê ustaw¹ o instytutach badawczych.
To jest tak¿e ca³kowicie nowa ustawa, która
wprowadza istotne, du¿e, znacz¹ce i, miejmy na-
dziejê, prorozwojowe zmiany w zakresie instytu-
tów badawczych. Przede wszystkim definiuje sze-
reg pojêæ, w tym równie¿ definiuje instytuty ba-
dawcze jako pañstwowe jednostki organizacyjne,
które posiadaj¹ swoj¹ osobowoœæ prawn¹, nieza-
le¿noœæ finansow¹, organizacyjn¹ i oczywiœcie
wpis do KRS. Podane s¹ tak¿e ich zadania. G³ó-
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wnymi zadaniami, mówi¹c w skrócie, s¹ badania
i wdro¿enia.

Jeœli chodzi o wa¿ne sprawy, takie fundamen-
talne sprawy, to ta ustawa umo¿liwia i definiuje
przekszta³cenia w³asnoœciowe instytutów badaw-
czych. Umo¿liwia zarówno komercjalizacjê, jak
i prywatyzacjê bezpoœredni¹, oprócz innych form
przekszta³ceñ, jak ³¹czenia, jak w³¹czanie
w uczelnie, jak w³¹czenia do instytutów i po³¹cze-
nia z instytutami Polskiej Akademii Nauk. Tak ¿e
ta wa¿na sfera jest dobrze uregulowana w tej
ustawie.

Potrzeba regulacji organizacyjnych i w³asno-
œciowych dotycz¹cych instytutów badawczych
wynika z tego, ¿e dotychczasowych JBR jest dob-
rze ponad dwieœcie i s¹ to jednostki od bardzo du-
¿ych i silnych po stosunkowo ma³e instytuty
o dzia³alnoœci doœæ marginalnej.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e ustawa przewiduje
równie¿, ¿e w przypadku komercjalizacji lub pry-
watyzacji taki instytut, je¿eli bêd¹c spó³k¹, nadal
prowadzi dzia³alnoœæ naukow¹, i to na wysokim
poziomie, mo¿e utrzymaæ i utrzymuje radê nau-
kow¹ i mo¿e utrzymaæ uprawnienia i prowadziæ
przewody doktorskie czy habilitacyjne. Tak ¿e
ustawa jest elastyczna.

Je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ upad³oœci instytu-
tów, to ona jest równie¿ przewidziana w ustawie,
ale z wy³¹czeniem instytutów, które s¹ w³¹czone
swoj¹ dzia³alnoœci¹ w system ochrony zdrowia; te
nie upadaj¹.

Ustawa przewiduje – ja oczywiœcie mówiê tylko
o najwa¿niejszych sprawach, o tym, o czym mówi-
liœmy – równie¿ pañstwowe instytuty badawcze,
a wiêc przewiduje taki tytu³ dla instytutów, które
w sposób ci¹g³y maj¹ zlecane przez pañstwo zada-
nia, wykonuj¹ je stale i otrzymuj¹ dotacje celowe,
ale podlegaj¹ równie¿ ocenie komitetu ewaluacji.

W rozdziale 8 – to jest równie¿ istotna sprawa ze
wzglêdu na przysz³y rozwój, ze wzglêdu na koncen-
tracjê i ze wzglêdu na przewidywane lepsze wyniki
badañ i dzia³alnoœci – przewidziane s¹ centra nau-
kowo-przemys³owe, które mog¹ byæ tworzone
przez instytuty badawcze, uczelnie lub ich jedno-
stki, a tak¿e jednostki badawcze Polskiej Akademii
Nauk. By³yby one tworzone na podstawie umów.

W posiedzeniu komisji bra³ udzia³ równie¿
przewodnicz¹cy Rady G³ównej Jednostek Badaw-
czo-Rozwojowych, pan profesor Rafalski. Z po-
stulatów, do których sprowadzi³y siê, ¿e tak po-
wiem, wnioski o pewne zmiany w ustawie przed-
stawiane przez JBR, a by³o ich trzy, jeden by³ mo¿-
liwy do przyjêcia i komisja go przyjê³a.

Generalnie po dyskusji komisja przyjê³a sie-
demnaœcie poprawek. One mia³y charakter,
o czym pan profesor Wiatr ju¿ wspomina³, przede
wszystkim uœciœlaj¹cy, doprecyzowuj¹cy. Moim
zdaniem tylko jedna poprawka by³a œciœle mery-

toryczna, ale jej znaczenie oprócz znaczenia orga-
nizacyjnego jest nie takie wielkie, bo ona dotyczy
sposobu wyp³aty nagród rocznych w instytutach
badawczo-rozwojowych, wyp³aty nie zaliczkowej,
ale po zamkniêciu bilansu, co wydaje siê zupe³nie
s³uszne. Tak ¿e komisja przyjê³a siedemnaœcie
poprawek. One w³aœciwie porz¹dkuj¹ ustawê, po-
prawiaj¹ jej jakoœæ legislacyjn¹.

Komisja z pe³nym uznaniem odnios³a siê do
treœci i meritum ustawy, i przyjê³a j¹ jednog³oœ-
nie, co równie¿ Wysokiemu Senatowi rekomen-
duje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
I ja dziêkujê.
(Rozmowy na sali)
Jeœli mogê prosiæ, wola³abym, ¿eby te rozmowy

prowadziæ w kuluarach. Przepraszam, ale zak³ó-
caj¹ one wyst¹pienia naszych kolegów.

Bardzo proszê teraz pana senatora Józefa Ber-
giera, sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, o przedstawienie sprawozdania komisji
w sprawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Senator Józef Bergier:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Panie Prezesie Akademii!

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk ma za zadanie
przeprowadzenie reformy tej najwa¿niejszej pol-
skiej instytucji naukowej. Do podstawowych celów
tej reformy nale¿y zaliczyæ pe³niejsze wykorzysta-
nie potencja³u akademii, maj¹ce przyczyniæ siê
miêdzy innymi do poprawy efektywnoœci i za-
rz¹dzania t¹ instytucj¹, do podwy¿szania jakoœci
badañ prowadzonych w jej instytutach oraz do
szerszego wprowadzenia zasad obowi¹zuj¹cych
w europejskich badaniach naukowych, w tym
w zakresie promowania i rozwoju kariery, szcze-
gólnie wœród m³odych naukowców. W tej ustawie
przede wszystkim zmieniono, wprowadzono lub
na nowo okreœlono zadania Polskiej Akademii Na-
uk. I tu chcia³bym wspomnieæ o uzupe³nieniu do-
tychczasowego katalogu o nowe zadania, polega-
j¹ce na wspieraniu rozwoju osób rozpoczyna-
j¹cych karierê naukow¹ – s¹dzê, ¿e jest to niezwyk-
le wa¿ne dla zdynamizowania obecnej sytuacji.

Ponadto akademia, na wniosek prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza³ka Sejmu lub
Senatu, ministrów, centralnych organów admini-
stracji rz¹dowej lub te¿ z w³asnej inicjatywy, ma
wykonywaæ i przedstawiaæ opinie, ekspertyzy
i prognozy dotycz¹ce istotnych spraw dla polityki
pañstwa. Wœród nowych zadañ akademii wymie-
niæ nale¿y tak¿e wspó³pracê ze œrodowiskami
i podmiotami gospodarczymi w zakresie badañ
naukowych i prac rozwojowych.
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W zakresie systemu pracy naukowej w instytu-
tach akademii ustawa wprowadzi³a nowe przepisy,
umo¿liwiaj¹ce dokonywanie systemowej oceny pra-
cy naukowej instytutów, przeprowadzanej zarówno
wewn¹trz akademii, jak i w drodze oceny dokonywa-
nejprzezKomitetEwaluacjiJednostekNaukowych.

Ustawa wprowadza tak¿e zasady sprawowania
nadzoru nad gospodarowaniem mieniem akade-
mii, polegaj¹ce na wzmocnieniu nadzoru nad go-
spodarowaniem tym mieniem poprzez dookreœle-
nie celowoœci dysponowania nim nie tylko w celu
realizacji zadañ statutowych. Utworzono komisjê
rewizyjn¹, a tak¿e ustalono, ¿e zgromadzenie
ogólne akademii wybieraæ bêdzie kanclerza aka-
demii.

Je¿eli chodzi o zasady przyjmowania w poczet
cz³onków akademii oraz zmiany dotycz¹ce struk-
tury wiekowej, nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e no-
woœci¹ w ustawie jest wprowadzenie dodatkowe-
go wymogu w ramach przyjêtej procedury przy-
jmowania cz³onków akademii. Dotyczy on uzys-
kania przez kandydata pisemnych rekomendacji
trzech cz³onków akademii, rady naukowej insty-
tutu naukowego, instytutu badawczego lub rady
wydzia³u uczelni, a tak¿e piêciu osób, które wy-
ró¿niaj¹ siê szczególnym dorobkiem naukowym
i autorytetem w swojej dziedzinie.

Chcia³bym tak¿e zwróciæ uwagê na to, o czym
mówili tak¿e koledzy w poprzednich wyst¹pie-
niach, o utworzeniu akademii m³odych uczonych.
Mianowicie w strukturze korporacyjnej akademii
utworzono nowy organ, akademiê m³odych uczo-
nych, której zakres dzia³ania i strukturê organi-
zacyjn¹ ma okreœliæ statut akademii.

Przechodz¹c do sprawozdania z posiedzenia
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które odby³o siê
w dniu 31 marca bie¿¹cego roku, informujê, ¿e
w trakcie prac komisji zg³oszono dziewiêtnaœcie
poprawek, g³ównie o charakterze technicznym.

Chcia³bym skupiæ siê na czterech z nich.
W art. 19 ust. 2 pkcie 6 wyraz „ustaw” zastêpuje
siê wyrazami „aktów normatywnych” oraz wyraz
„i” zastêpuje siê wyrazami „, jej zastosowañ oraz”.
Nastêpnie w art. 22 po ust. 3 dodaje siê tekst
w brzmieniu: „Prezes Akademii kszta³tuje polity-
kê naukow¹ w jednostkach naukowych Akademii
poprzez ustanawianie programów pionierskich
badañ, w szczególnoœci maj¹cych na celu wspie-
ranie osób rozpoczynaj¹cych karierê naukow¹”.

I jeszcze dwie inne poprawki. W art. 72 ust. 1 wy-
razy „, w tym mieniem jednostek naukowych oraz
innych jednostek organizacyjnych Akademii” za-
stêpuje siê wyrazami „oraz mieniem instytutów”.

Ostatnia poprawka. W art. 97 po wyrazie „pra-
cownicy naukowi” dodaje siê wyrazy „oraz praco-
wnicy badawczo-techniczni”.

Szanowni Pañstwo, komisja wnosi o przyjêcie
tej ustawy wraz z przed³o¿onymi poprawkami.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam sprawozdawcê Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu, pana senatora Andrzeja Mi-
sio³ka, który przedstawi sprawozdanie komisji,
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy reformuj¹ce system nauki.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Pani Minister!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ sprawozdanie Komi-

sji Nauki, Edukacji i Sportu na temat uchwalonej
przez Sejm w dniu 18 marca 2010 r. ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce sys-
tem nauki. Komisja obradowa³a w tej sprawie 31
marca 2010 r.

Opiniowana ustawa wprowadza do systemu pra-
wa przepisy piêciu ustaw g³ównych, sk³adaj¹cych
siê na pakiet ustaw, których celem jest reforma sys-
temu nauki. Te ustawy referowali moi przedmówcy,
a s¹ to: ustawa o zasadach finansowania nauki,
ustawa o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju,
ustawa o Narodowym Centrum Nauki, ustawa o in-
stytutach badawczych i ustawa o Polskiej Akademii
Nauk. W celu w³aœciwego wprowadzenia do porz¹d-
kuprawnegonowychustawopiniowanaustawaza-
wiera przepisy dotycz¹ce wejœcia w ¿ycie ustaw g³ó-
wnych, czyli przepisy: zmieniaj¹ce, uchylaj¹ce,
przejœciowe i dostosowuj¹ce. Maj¹ one za zadanie
regulacjê sposobu powo³ania po raz pierwszy orga-
nów instytucji tworzonych nowymi ustawami i spo-
sób przekszta³cania dotychczas istniej¹cych orga-
nów instytucji w organy lub instytucje tworzone no-
wymi ustawami.

Ustawy g³ówne, w myœl przepisów wprowadza-
j¹cych, maj¹ wejœæ w ¿ycie z dniem 1 paŸdziernika
2010 r. Omawiana ustawa bêdzie uchyla³a dotych-
czas obowi¹zuj¹ce ustawy: o zasadach finansowa-
nia nauki, o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju,
o jednostkach badawczo-rozwojowych i o Polskiej
Akademii Nauk. Uchwalenie ustaw wprowadzanych
t¹ ustaw¹ wymusza dalsze zmiany, maj¹ce na celu
zagwarantowanie spójnoœci systemu prawnego.
W tym zakresie opiniowana ustawa zmienia kolejne
dwadzieœcia dwie ustawy szczegó³owe.

Komisja w czasie obrad wprowadzi³a dwadzie-
œcia poprawek do ustawy, wiêkszoœæ z nich ma
charakter uœciœlaj¹cy, doprecyzowuj¹cy, legisla-
cyjny lub techniczny. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê panom sprawozdawcom.
Zgodnie z nasz¹ procedur¹ mog¹ teraz pañstwo

senatorowie zg³aszaæ pytania do senatorów spra-
wozdawców. Proponujê tak¹ procedurê…
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Czy s¹ pytania do pana senatora Ryszarda Gó-
reckiego, sprawozdawcy ustawy o zasadach fi-
nansowania nauki?

Czy ktoœ z pañstwa ma pytania?
Zapraszam, Panie Senatorze. Pan senator Kie-

res siê zg³asza.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa? Pan senator Ed-

mund Wittbrodt i pan senator S³awomir Kowalski
– w tej kolejnoœci.

Momencik, najpierw poprosimy sprawozdaw-
cê. Prosi³abym, ¿eby zadawaæ pytania zgodnie
z kolejnoœci¹ sprawozdañ. Potem poproszê kolej-
nego sprawozdawcê. Inaczej zrobi siê ba³agan.

Bardzo proszê, aby zacz¹³ pan senator profesor
Leon Kieres. I mo¿e po dwa pytania.

Senator Leon Kieres:
Nie bêdê panu zadawa³ pytañ szczegó³owych,

byæ mo¿e skierujê je do pani minister lub poruszê
niektóre kwestie w moim wyst¹pieniu. Zapytam
pana tylko w sprawie dosyæ ogólnej, choæ funda-
mentalnej nie tylko dla tej ustawy, ale tak¿e dla co
najmniej dwóch innych.

Czy pracuj¹c nad t¹ ustaw¹, znaliœcie pañstwo
komunikat Komisji Europejskiej na temat wspól-
notowych zasad ramowych dotycz¹cych pomocy
pañstwa na dzia³alnoœæ badawcz¹, rozwojow¹
i innowacyjn¹?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, teraz pan senator Edmund Wittbrodt.

Panie Profesorze, proszê o pytanie, s¹ tylko po
dwa, bo jest sporo chêtnych.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie do pana senatora w sprawie

art. 19, gdzie jest mowa o kategoriach. Tutaj jest
taki podzia³ A+, A, B, C. Czy ten plus nie dziwi³
cz³onków komisji, czy to nie dziwne, ¿e nie jest to
jakaœ klasyfikacja typu A, B,C, D tylko A+, A i B
i C? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie o w miarê zwiêz³e wypowie-

dzi, poniewa¿ by³o a¿ szeœciu sprawozdawców.

Senator Ryszard Górecki:
Wypowiadamy siê, tak?
W odpowiedzi na pytanie pana senatora Kiere-

sa chcê powiedzieæ, ¿e ja mniej wiêcej orientujê

siê, o co chodzi w tym komunikacie wspólnoto-
wym, ale dyskusji na ten temat w komisji nie by-
³o. Wiem, ¿e tymi sprawami zajmowano siê
w trakcie przygotowywania zapisów legislacyj-
nych. Mo¿e wiêcej mog¹ na ten temat powiedzieæ
pani minister i panowie dyrektorzy, którzy s¹
obecni na sali.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora profeso-
ra Edmunda Wittbrodta, to do Sejmu wp³yn¹³
projekt rz¹dowy tej ustawy, w którym zapisano
trzy kategorie: A, B, C. W trakcie prac legislacyj-
nych w Sejmie powsta³a propozycja w³¹czenia ka-
tegorii A+, super wysokiej jakoœci. Nie dyskuto-
waliœmy nad kategoriami A, B, C, D. W mojej oce-
nie, muszê powiedzieæ, warto by³oby zastanowiæ
siê i rozwa¿yæ, czy nie doprowadziæ do w³¹czenia
kategorii A, B, C, D. Wtedy trzeba by³oby wprowa-
dziæ zmiany, które by³yby konsekwencj¹ tej zmia-
ny, ale ten temat powinniœmy przedyskutowaæ
w trakcie posiedzenia komisji.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
Proszê, pan senator S³awomir Kowalski i po-

tem pan senator Stanis³aw Jurcewicz.
Proszê uprzejmie.

Senator S³awomir Kowalski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy zapropono-

wane ustawy wp³ywaj¹ w jakiœ sposób na zwiêk-
szenie œrodków finansowych przeznaczonych na
badania naukowe.

I drugie pytanie, co do którego nie wiem…
A mo¿e pan móg³by odpowiedzieæ. Czy uda³o siê
coœ zrobiæ do tej pory w sprawie mechanizmu po-
zytywnej selekcji pozyskiwania najlepszych stu-
dentów do pracy na uczelniach? Z tym zawsze by³
doœæ du¿y problem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Momencik, Panie Senatorze, pozwoli pan?
Proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja mam pyta-

nie dotycz¹ce kompetencji. Przesuniête s¹ kom-
petencje do podejmowania decyzji o finansowa-
niu badañ naukowych i prac rozwojowych. W za-
kresie kompetencji ministra w³aœciwego do spraw
nauki bêdzie w szczególnoœci plan finansowy do-
tycz¹cy bud¿etu nauki, no i miêdzy innymi w³aœ-
nie wysokoœæ œrodków na te dwa centra, które bê-
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d¹ dalej finansowa³y. Jakie s¹ podstawowe ele-
menty, które bêd¹ kszta³towa³y bud¿et Narodo-
wego Centrum Badania i Rozwoju oraz Narodowe-
go Centrum Nauki?

Senator Ryszard Górecki:
Jeœli mogê, to od razu odpowiem na to ostatnie

pytanie. Musimy sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e
powo³ane dwie zasadnicze instytucje, NCBiR,
czyli Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, oraz
NCN, Narodowe Centrum Nauki, te dwie instytu-
cje bêd¹ realizowa³y strategiczne programy regu-
lowane, przygotowane i zatwierdzane przez rz¹d,
zw³aszcza jeœli chodzi o program w NCBiR – bêdzie
to program przyjêty i opiniowany przez organy do-
radcze ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego,
i realizowany na rzecz gospodarki. Je¿eli chodzi
o Narodowe Centrum Nauki, tu zrobi³em ma³¹ po-
my³kê, odpowiadaj¹c w pierwszym zdaniu – jest to
realizacja badañ podstawowych, co uwa¿am za
bardzo dobre, bo realizuj¹c programy dla gospo-
darki, nie mo¿na pomin¹æ badañ podstawowych.
To w³aœnie NCR bêdzie instytucj¹, do której bê-
dzie mo¿na aplikowaæ, do której ka¿dy, instytucja
czy profesor, bêdzie móg³ siê zg³osiæ z w³asnym
programem badawczym.

Jeœli chodzi o finansowanie, to mówi³em dzisiaj
na pocz¹tku swojej wypowiedzi, ¿e finansowanie
tych dwóch instytucji i finansowanie programów
poprzez te dwie instytucje bêdzie finansowaniem
naprawdê strategicznym przyznawanym w dro-
dze konkursów, w NCBiR og³aszanych przez mini-
stra nauki w formie powszechnie dostêpnej infor-
macji. Do NCN bêdziemy aplikowali sami. I tam
bêdzie Ÿród³o œrodków, bardzo du¿e, bo siêgaj¹ce
ostatecznie w 2020 r. przynajmniej 50%.

Jeœli chodzi o resztê œrodków na badania, to bê-
d¹ one przeznaczone na badania statutowe, g³ó-
wnie na inwestycje, na infrastrukturê badawcz¹,
na inne programy. Bêdzie to finansowane w
wyniku decyzji podejmowanych przez ministra,
a tak¿e na wniosek ró¿nych instytucji, je¿eli pa-
trzeæ na zapisy w art. 2 ustawy o zasadach finan-
sowania.

Co do selekcji studentów, o co pyta³ kolega se-
nator, to chcê powiedzieæ, ¿e w ustawie nie odno-
si siê to do studentów, tylko do doktorantów, do
studentów z trzeciego stopnia. Tam siê mówi
o mo¿liwoœci dofinansowania studiów doktoran-
ckich, które s¹ traktowane bardzo presti¿owo.
Uruchamiamy te¿ specjalne programy, bêdzie do
tego ustawowe upowa¿nienie ministra, oraz
przyznawanie stypendiów dla m³odzie¿y wyró¿-
niaj¹cej siê w badaniach naukowych. A wszystko
po to, o czym mówi dzisiaj œrodowisko naukowe,
abyœmy nie tracili wielkiego naukowego poten-
cja³u ludzi, którzy nam emigruj¹, ¿eby w Polsce

nie by³o, jak niektórzy mówi¹, meksykanizacji,
tego, co ma miejsce w Meksyku, sk¹d uciekaj¹
najlepsi naukowcy. Dziêki wprowadzeniu tego
systemu, zwiêkszeniu dostêpnoœci œrodków fi-
nansowych, dziêki premiowaniu tych osób, bê-
dziemy mogli je zatrzymaæ tutaj, w kraju.

Wp³yw na wielkoœæ œrodków finansowych. O co
tam chodzi³o, Panie Senatorze?

(Senator S³awomir Kowalski: O to, czy ten
pakiet ustaw ma wp³yw na zwiêkszenie œrod-
ków finansowych przeznaczonych na badania
naukowe.)

Bezpoœrednio nie ma. Myœmy dyskutowali
o tym w trakcie prac. W mojej ocenie brakuje tu
takiego zapisu, ale trudno dzisiaj mówiæ, ¿ebyœmy
zapisali, ile ma wynosiæ to finansowanie, jakimi
œrodkami ma byæ finansowana nauka. To bêdzie
zale¿a³o od sytuacji bud¿etu, od sytuacji finanso-
wej pañstwa polskiego. Jeœli popatrzymy na de-
cyzje Rady Ministrów – og³oszone chyba w stycz-
niu, Pani Minister, prawda? – do roku 2013 œrod-
ki bêd¹ zwiêkszone… Ja mam tak¹ informacjê,
mo¿e odpowiem potem w trakcie wyst¹pienia. Tu
nie ma bezpoœrednich zapisów, ale wszystko
zmierza w tym kierunku, ¿eby to czyniæ. No i my
w ustawach powinniœmy wspieraæ pani¹ minister
w tym, by nauka by³a jednak dofinansowywana.
Bo prawda jest taka, ¿e Polska nale¿y do krajów
o jednym z najni¿szych wskaŸników udzia³u fi-
nansowania nauki w PKB.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Teraz pani senator Janina Fetliñska.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa chce do pana sena-

tora Ryszarda Góreckiego? Nie.
To poproszê to pytanie, a potem poprosimy na-

stêpnego sprawozdawcê. Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja chcia³abym zapytaæ, czy w komisji by³a mo-

wa o tym, w jakim tempie bêdziemy siê zbli¿aæ do
po¿¹danej wysokoœci udzia³u finasowania nauki
w PKB. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy zabezpieczono w jakiœ
szczególny sposób nauki humanistyczne, bada-
nia nauk humanistycznych? Wiadomo, ¿e te nau-
ki, które s³u¿¹ gospodarce, bêd¹ siê szybciej roz-
wijaæ, bo z natury rzeczy maj¹ lepsze finansowa-
nie. Ka¿de pañstwo otacza jednak opiek¹ nauki
humanistyczne, bo one s¹ niedochodowe, ale dla
wychowania obywatelskiego niezwykle wa¿ne.
Czy przewidziano jakieœ specjalne premiowanie
albo przynajmniej zabezpieczenie, bo mo¿e nie
premiowanie, ale zabezpieczenie, humanistyki
w Polsce? Dziêkujê.
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Senator Ryszard Górecki:

Jeœli mogê odpowiedzieæ, to po pierwsze, nie
dyskutowaliœmy o procencie PKB, które przezna-
czamy w Polsce na naukê. To po pierwsze.

Po drugie, jeœli chodzi o nauki humanistyczne, to
one bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ aplikowania o œrodki i by-
cia finansowanymi ze œrodków przeznaczonych dla
Narodowego Centrum Nauki. Ponadto jest nawet za-
pis, ¿e ma³a infrastruktura badawcza czy du¿a infra-
struktura badawcza, jak pamiêtam, tam jest taki za-
pis, w przypadku nauk humanistycznych mo¿e byæ
finansowana w kwocie nie mniejszej ni¿ 150 tysiê-
cy z³, a w przypadku nauk stosowanych, jak biologi-
czne, techniczne, œcis³e – 500 tysiêcy z³. Tak wiêc
tam to nie jest pominiête. Chcê poza tym powiedzieæ,
¿e minister bêdzie w konsultacji z rad¹ polityki nau-
kowej – nie pamiêtam, jak siê to nazywa – co roku
tworzy³ zasady finansowania, a widzieliœmy zapisy
bud¿etowe, okreœla³, ile przeznacza siê na nauki hu-
manistyczne. Tak ¿e nie s¹dzê, by lekcewa¿ony by³
obszar finansowania tych nauk.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Profesorze. Dziêkujê

uprzejmie.
Czy s¹ pytania do pana senatora Ryszarda

Knosali w sprawie ustawy o Narodowym Centrum
Badañ i Rozwoju? Nie ma.

Dziêkujê bardzo.
Pytam pañstwa senatorów, czy s¹ pytania do

pana senatora Kazimierza Wiatra w sprawie usta-
wy o Narodowym Centrum Nauki. Jest pytanie.

Zapraszam pana senatora sprawozdawcê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Przewodnicz¹cy, ja mam tylko jedno py-

tanie. Bo jak siê porównuje dwie ustawy, ustawê
o NCBiR i ustawê o NCN, to widaæ pewn¹ ró¿nicê,
jeœli chodzi na przyk³ad o sytuacjê, gdy dyrektor
z jakichœ powodów zostaje odwo³any przed cza-
sem. W ustawie o NCBiR w art. 9 jest mowa o tym,
¿e nowy dyrektor mo¿e wtedy przeprowadziæ kon-
kurs na wicedyrektorów, czyli mo¿e zmieniæ wice-
dyrektorów. Takiego rozwi¹zania nie proponuje
siê w ustawie o NCN. Dlaczego tak jest?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Muszê powiedzieæ, ¿e tak g³êboko nie wnikaliœ-

my w te sprawy. To zapewne jest pytanie do pani
minister. Ale rzeczywiœcie te ustawy nie s¹ identy-

czne. S¹ dwa powody tego. To, po pierwsze, wyni-
ka z historii. Ustawa o NCBiR, o Narodowym Cen-
trum Badañ i Rozwoju, ju¿ funkcjonuje parê lat,
s¹ pewne doœwiadczenia. Po drugie, jest jednak
pewna specyfika meritum, mówi¹c kolokwialnie.
Tu chodzi o nauki podstawowe i wydaje siê, ¿e
wszyscy chcielibyœmy, ¿eby kierowa³y siê one tro-
szkê innymi kryteriami ni¿ nauki techniczne. Ja
w swoim sprawozdaniu mówi³em, ¿e to s¹ ustawy
ca³kowicie nowe, co ma tê zaletê, ¿e nie poprawia-
my, tylko to jest coœ piêknego i nowego, ale z dru-
giej strony jest tam du¿o znaków zapytania i tak
naprawdê nie wiemy, jak to zafunkcjonuje. Ja
myœlê, ¿e czêœæ tych ró¿nic jest wynikiem œwiado-
mego dzia³ania, a czêœæ mog³a wynikaæ z procesu
legislacyjnego. Wiemy, ¿e s¹ zg³aszane poprawki,
¿e to ci¹gle jest szlifowane. Ale gdyby chcieæ, ¿eby
one by³y tak absolutnie, sterylnie piêkne, to pew-
nie by to trwa³o jeszcze kolejne pó³tora roku,
a wtedy pewnie nie by³oby za bardzo sensu ich
wprowadzaæ. Komisja uzna³a, ¿e te inne elemen-
ty, w które mo¿e nawet nie wnikaliœmy tak g³êbo-
ko jak pan senator, w jakiœ istotny sposób nie
przeszkadzaj¹ w tym, ¿eby ta ustawa zaczê³a dob-
rze funkcjonowaæ. A jak to bêdzie w praktyce, to
pewnie siê jeszcze oka¿e.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy jeszcze ktoœ pragnie zadaæ pytanie panu
senatorowi? Nie.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pytam dalej: czy maj¹ pañstwo pytania do pana

senatora Piotra Wacha w sprawie ustawy o insty-
tutach badawczych? Nie ma takiej osoby, która
chcia³aby zadaæ pytanie.

A czy chcieliby pañstwo zapytaæ senatora Józe-
fa Bergiera w sprawie ustawy o Polskiej Akademii
Nauk? Tak.

To w takim razie bardzo proszê.
Czy oprócz pana senatora W³adys³awa Sidorowi-

cza ktoœ jeszcze chce zadaæ pytanie? Na razie nie.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:

Panie Senatorze, zg³osili siê do mnie praco-
wnicy Instytutu Immunologii i Terapii Do-
œwiadczalnej, by poruszyæ kwestiê bezpieczeñ-
stwa ich zarobków, które ich zdaniem s¹ bar-
dzo niskie. Mówili mi, ¿e profesor zwyczajny
w instytucie PAN zarabia oko³o 2 tysiêcy 600 z³,
tyle wynosi jego podstawowa pensja. Pytali, czy
nie mo¿na by³oby regulacji przyjêtych dla
uczelni zastosowaæ do instytutów PAN. Czy ko-
misja zajmowa³a siê t¹ spraw¹? Jaka jest pana
opinia w tej sprawie?
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Józef Bergier:

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Sido-
rowicza, chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
w ustawie o Polskiej Akademii Nauk mówimy
o wynagrodzeniach w trzech artyku³ach. Naj-
pierw w art. 32: „minister w³aœciwy do spraw nau-
ki okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, wysokoœæ
wynagrodzenia prezesów oddzia³ów oraz przewo-
dnicz¹cych i wiceprzewodnicz¹cych rad kurato-
rów, uwzglêdniaj¹c kwalifikacje poszczególnych
osób, pe³nione funkcje oraz zakres realizowanych
przez nie obowi¹zków”. To jest jeden taki artyku³
ustawy. Nastêpnie w art. 104 ustawy, który doty-
czy… Tak, w art. 104 i 105… momencik… Art. 104
dotyczy pracowników instytutów i okreœlenia za-
sad ich wynagradzania w zak³adowych uk³adach
zbiorowych, a art. 105 dotyczy innych grup zawo-
dowych pracowników. To po pierwsze.

Po drugie, wydaje siê, ¿e oczekiwanie, by wyna-
grodzenia pracowników akademii by³y podobne
do wynagrodzeñ nauczycieli akademickich, chy-
ba nie do koñca jest trafne, zw³aszcza je¿eli zwró-
cimy uwagê na fakt, i¿ nauczyciele akademiccy
oprócz zadañ naukowych wykonuj¹ tak¿e inne
zadania, na przyk³ad zadania dydaktyczne, do
których s¹ zobowi¹zani, a tak¿e czêsto zadania
organizacyjne w swoich katedrach czy instytu-
tach.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
Czy jeszcze ktoœ ma pytanie? Nie.
To ja jeszcze zadam pytanie.

Senator Krystyna Bochenek:

Chcia³abym prosiæ o doprecyzowanie podjête-
go przez pana tematu akademii m³odych uczo-
nych. To jest, jak rozumiem, projekt. Czy ju¿ mo¿-
na podaæ jakieœ bli¿sze informacje na ten temat?

Senator Józef Bergier:

We wszystkich ustawach, o których mówiliœ-
my, podkreœlamy znaczenie szybszego, bardziej
zdynamizowanego rozwoju naukowego. St¹d od-
powiednie miejsce w strukturze akademii tej gru-
py m³odych pracowników nauki.

Senator Krystyna Bochenek:

Na razie nie jest okreœlone, co to znaczy „m³ody
pracownik nauki”, do którego roku ¿ycia…

(Senator Janusz Rachoñ: Ju¿ jest.)
(Senator Ryszard Górecki: Jest, jest.)
Ju¿ jest? Dlatego uprzejmie bym prosi³a o…
(Senator Janusz Rachoñ: Do trzydziestego

pi¹tego roku ¿ycia.)
Do trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia. I musi siê

wykazaæ jakimœ cenzusem naukowym, czy… Jak
to wygl¹da?

Senator Józef Bergier:

To jest, chcia³bym powiedzieæ, wiek przyjêty
w tej ustawie, a tak¿e powszechnie obowi¹zuj¹cy
w œwiecie nauki.

(Senator Krystyna Bochenek: Czy jakiœ tytu³
ma w tym czasie…)

Nie potrafiê odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

No w³aœnie. To zapytamy potem mo¿e pana pre-
zesa Polskiej Akademii Nauk.

Jeszcze pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym zapytaæ pana senatora sprawo-

zdawcê. W art. 2 jest napisane, ¿e do zadañ aka-
demii nale¿y w szczególnoœci – i to jest ust. 2 –
„wspieranie rozwoju osób rozpoczynaj¹cych ka-
rierê naukow¹, o których mowa”… itd. Na czym
w tej ustawie ma polegaæ wspieranie m³odych
pracowników?

Senator Józef Bergier:

Spróbujê odpowiedzieæ w ten sposób, ¿e bior¹c
pod uwagê dziedziny nauki zwi¹zane z innowacj¹,
a tak¿e bior¹c pod uwagê zainteresowania nauko-
we ró¿nych grup pracowników… Akademia m³o-
dych pracowników nauki mia³aby wychodziæ na-
przeciw tym wyzwaniom, ale o szczegó³ach nie po-
trafiê powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ do pana senatora.
Dziêkujê uprzejmie.
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Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do pa-
na senatora Andrzeja Misio³ka co do ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce sys-
tem nauki?

Nie ma takich pytañ.
Dziêkujê bardzo panom senatorom sprawo-

zdawcom.
Projekty tych ustaw zosta³y wniesione przez

rz¹d, pos³ów i przez komisjê sejmow¹. Do prezen-
towania stanowiska rz¹du w toku prac parlamen-
tarnych zosta³ upowa¿niony minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego.

Witamy dzisiaj pani¹ minister Barbarê Kudryc-
k¹. Jest te¿ z nami prezes Polskiej Akademii Na-
uk, pan profesor Micha³ Kleiber. Witam pañstwa
serdecznie.

Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os w kwe-
stii, któr¹ w tej chwili omawiamy?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Tak.)

To proszê tu do nas.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo Senatoro-

wie! Panie Prezesie Polskiej Akademii Nauk! Sza-
nowni Pañstwo!

Przede wszystkim chcia³abym podziêkowaæ pañ-
stwu senatorom pracuj¹cym w komisji nad pakie-
tem tych szeœciu ustaw i powtórzyæ, ¿e one zosta³y
przyjête przez Sejm niemal¿e jednog³oœnie. I by³o to
w Sejmie wydarzenie wyj¹tkowe, kiedy nie tylko
partie rz¹dz¹ce, ale równie¿ opozycyjne g³osowa³y
wspólnie za ca³ym pakietem. Oznacza to, ¿e dla
wszystkich reforma nauki jest wyj¹tkowo wa¿na.

Jeœli pañstwo pozwol¹, udzielê kilku wyjaœnieñ
co do pytañ, które ju¿ pad³y. Odpowiadaj¹c panu
profesorowi Kieresowi powiem, ¿e oczywiœcie zna-
ne nam s¹ problemy pomocy publiczno-prywat-
nej i wszystkie dyrektywy wspólnotowe. Wszyst-
kie zapisy dotycz¹ce tych zagadnieñ konsultowa-
liœmy z UOKiK, a nie by³y to ³atwe konsultacje.

W sprawie pytania zadanego przez pana senato-
ra Wittbrodta doda³abym tylko, ¿e w zasadzie
wprowadzamy cztery kategorie, a nie trzy, ponie-
wa¿ poza A, B i C, jest A+ dla tych naprawdê wyró¿-
niaj¹cych siê, najwybitniejszych jednostek nauko-
wych, które zas³uguj¹ na szczególne wyró¿nienie.

Pan senator Kowalski pyta³, czy ustawa przewi-
duje mo¿liwoœci zwiêkszenia nak³adów na naukê,
to pytanie pojawi³o siê równie¿ w wypowiedzi pani
senator Fetliñskiej, a w pewnym sensie tak¿e
u pana senatora Sidorowicza. Otó¿ rz¹d odstêpu-
je od sztywnego zapisywania w ustawach odpo-
wiedniej wielkoœci PKB do finansowania okreœlo-
nych sektorów, w tym przypadku równie¿ nauki,

ale nie oznacza to, ¿e nie ma tego w dokumentach
strategicznych. W dokumencie konsolidacji roz-
woju jest wyraŸnie mowa – ten dokument jest
wa¿ny dla wszystkich strategicznych dzia³añ
rz¹du równie¿ w przysz³oœci – o zwiêkszaniu wy-
datków na naukê. Jest to ewidentnie wpisane do
tych dokumentów strategicznych, które wi¹¿¹ ró-
wnie¿ funkcjonowanie resortu nauki i szkolni-
ctwa wy¿szego. Pan senator Kowalski pyta³ rów-
nie¿, jak pozyskiwaæ najlepszych studentów czy
te¿ m³odych naukowców dla kariery naukowej.
W wiêkszoœci sprawy studentów regulowane s¹
w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿-
szym, tutaj zaœ piszemy, ¿e przynajmniej 20%
œrodków przeznaczonych na badania ma byæ
skierowane do m³odych naukowców, co jest bar-
dzo wa¿ne. Wspominamy te¿, i¿ grant badawczy
mo¿e uzyskaæ ka¿dy, równie¿ student, osoba fizy-
czna, jeœli jego projekt zostanie zaakceptowany
do finansowania. Tak ¿e jest mo¿liwoœæ zabiega-
nia o granty badawcze dla osób, które nie maj¹ je-
szcze pozycji m³odego naukowca czy te¿ dla osoby
rozpoczynaj¹cej karierê naukow¹. W okreœlonym
trybie – ju¿ nie bêdê go teraz pañstwu przedsta-
wiaæ – taka osoba mo¿e uzyskaæ promesê finanso-
wania i po wype³nieniu pewnych warunków otrzy-
maæ œrodki na finansowanie badañ.

Pan senator Jurcewicz pyta³, jakie elementy
bêd¹ kszta³towa³y podzia³ œrodków miêdzy NCN
i NCBiR. Zasada wpisana w ustawê jest taka, ¿e
do 2020 r. nie mniej ni¿ 50% w sumie wszystkich
nak³adów na naukê powinno byæ przekazane na
finansowanie badañ, nie wpisaliœmy jednak, w ja-
kim stosunku procentowym, czy 50%, czy do
50%. Bêdzie to oczywiœcie zale¿a³o od strategii
rz¹du i regulowane bêdzie aktami ni¿szego rzêdu.

Pani senator Fetliñska pyta³a o nauki humani-
styczne. Rz¹d przygotowuje teraz narodowy pro-
gram rozwoju humanistyki, a w ustawie o zasa-
dach finansowania nauki wpisuje szczególny stru-
mieñ finansowania w³aœnie nauk humanistycz-
nych wa¿nych dla kultury i dziedzictwa narodowe-
go. Tak ¿e tego typu praca naukowa, polegaj¹ca na
przyk³ad na przygotowywaniu s³owników, wyda-
wnictw encyklopedycznych, czyli wydawnictw
ci¹g³ych, bêdzie mia³a zapewnione finansowanie.

Nie bêdê ju¿ odpowiadaæ na pozosta³e pytania,
chocia¿ jeszcze pan senator Wittbrodt pyta³ o kon-
kursy na dyrektora NCN i NCBiR, o to, dlaczego
jest tam ta ró¿nica. Ró¿nica, w zwi¹zku z tym, i¿
Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju realizowaæ
bêdzie czy te¿ ju¿ realizuje strategiczne programy
badañ dla rozwoju kraju, polega na tym, ¿e istnieje
wy¿szy stopieñ podporz¹dkowania NCBiR mini-
strowi ni¿ ma to miejsce w przypadku NCN. Dlate-
go te¿ przewiduje siê w ustawach troszeczkê inny
tryb powo³ywania dyrektorów i ich zastêpców,
mianowicie dla NCBiR to minister ich powo³uje,
a w NCN – rada naukowa, minister zaœ ma bardzo
ograniczone mo¿liwoœci oddzia³ywania.
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Pan senator Sidorowicz pyta³ o pensje w ró¿-
nych instytutach naukowych Polskiej Akademii
Nauk. One rzeczywiœcie nie s¹ jednakowe, zale¿¹
od tego, jak wysoka jest dotacja statutowa, która
wynika z kategoryzacji jednostek. Ustawy wpisu-
j¹ pewn¹ zasadê, o której chcia³abym powiedzieæ.
Otó¿ wy¿sze œrodki bêd¹ sz³y do lepszych jedno-
stek naukowych, tych, które uzyskaj¹ wy¿sz¹ ka-
tegoriê naukow¹. Te, które bêd¹ sklasyfikowane
w najni¿szej kategorii, nie otrzymaj¹ œrodków na
badania. Dotyczy to nie tylko instytutów badaw-
czych, ale równie¿ jednostek organizacyjnych
uczelni wy¿szych. Przyjrzymy siê jeszcze temu za-
k³adowi immunologii, jak to siê dzieje, ¿e tam s¹
tak niskie stawki.

Pani senator Fetliñska na koniec pyta³a, czym
m³odzi naukowcy ró¿ni¹ siê od rozpoczynaj¹cych
karierê naukow¹. Oni s¹ w ró¿nych kontekstach
wpisani do ustaw. Za osoby rozpoczynaj¹ce karie-
r¹ naukow¹ uznajemy osoby do piêciu lat po do-
ktoracie, a potem ju¿ uwa¿amy, ¿e s¹ dojrza³e na-
ukowo. M³ody naukowiec to jest naukowiec
w wieku do trzydziestu piêciu lat, ta definicja jest
nam potrzebna do uprawnieñ stypendialnych.
Mo¿e s¹ jeszcze inne pytania?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê, Pani Minister.
Widzê, ¿e pan senator Janusz Rachoñ chce za-

daæ pytanie, podobnie pan senator Leon Kieres.
Wszyscy powolutku…

Proszê bardzo, pan senator Janusz Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Pani Marsza³ek! Pani Minister! Przepraszam

bardzo, ¿e dopiero dzisiaj zg³aszam siê z tym pyta-
niem, bo wielokrotnie rozmawialiœmy o tych
ustawach, ale to pewnie wynik tego, ¿e siê starzejê
w zastraszaj¹cym tempie.

(Senator Piotr Kaleta: Nie, nie, niemo¿liwe.)
(Senator Stanis³aw Iwan: To od papierosów.)
Mianowicie w ustawie o zasadach finansowa-

nia nauki, tam gdzie mamy definicjê, w art. 2
pkt 4, gdzie jest mowa o pracach rozwojowych, za-
niepokoi³o mnie nastêpuj¹ce stwierdzenie, a w³a-
œciwie zapis pktu 4 lit. c. Prace rozwojowe to jest
dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹ eksperymen-
taln¹ oraz testowaniem produktów, procesów
i us³ug pod warunkiem, ¿e nie s¹ one nastêpnie
wykorzystywane komercyjnie. Ten zapis szalenie
mnie zaniepokoi³, poniewa¿ je¿eli mówimy o Na-
rodowym Centrum Badañ i Rozwoju, to g³ównie
o finansowaniu takich badañ, których nastêp-
stwem jest efekt komercyjny. Zatem czy tutaj nie
bêdziemy mieli k³opotów z pomoc¹ publiczn¹?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Mo¿e jeszcze jedno pytanie, bo bardzo du¿o
osób chce zadaæ pytanie pani minister.

Pan senator Leon Kieres, proszê uprzejmie.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek, za udzielenie g³osu.
Bardzo dobrze siê sk³ada, poniewa¿ moje pyta-

nie dotyczy tej samej kwestii, a zwi¹zane jest
z uwag¹, któr¹ poczyni³em, próbuj¹c zadaæ pyta-
nie jednemu z panów senatorów sprawozdawców
na temat znajomoœci wspólnotowych zasad ramo-
wych Komisji itd., jeœli chodzi o pomoc publiczn¹.
Mianowicie, tak jak mówi³ pan senator Rachoñ,
w art. 2 pkcie 4 lit. c ustawy o zasadach finanso-
wania nauki poprzestaje siê na zapisie mówi¹cym
o wykorzystywaniu komercyjnym. Czyli jeœli dzia-
³alnoœæ badawcza, eksperymentalna nie koñczy
siê na tego rodzaju dzia³aniach, bo jej efekty s¹
wykorzystywane komercyjnie, to wówczas dota-
cja nie przys³uguje. Tymczasem Komisja Euro-
pejska stwierdzi³a, ¿e ta dotacja nie powinna
przys³ugiwaæ nie tylko wtedy, kiedy efekty dzia³al-
noœci badawczej s¹ wykorzystywane nastêpnie
komercyjnie, ale równie¿ w innym przypadku, bo-
wiem jest zapis: „pod warunkiem, ¿e nie s¹ one
wykorzystywane ani przekszta³cane z myœl¹ o za-
stosowaniach przemys³owych lub komercyj-
nych”. A wiêc nie tylko wykorzystywane, ale
i przekszta³cane. O tych przekszta³ceniach nie ma
mowy w naszej ustawie. Ja rozumiem, ¿e z pun-
ktu widzenia interesów nauki, instytucji nauko-
wych, nas – ja akurat nie zajmujê siê tak¹ dzia³al-
noœci¹ – to jest korzystne rozwi¹zanie, ale czy pani
minister nie widzi zagro¿enia polegaj¹cego na
tym, ¿e nagle powiedz¹ nam, i¿ w naszym polskim
rozwi¹zaniu w gruncie rzeczy obeszliœmy wspól-
notowe zasady ramowe, jako ¿e niekiedy niewyko-
rzystywanie komercyjne bêdzie prowadzi³o do
przekszta³cenia wyników badañ, które póŸniej,
ju¿ jako przekszta³cone, w³aœnie zostan¹ wyko-
rzystane komercyjnie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pani Minister, bardzo proszê o ustosunko-

wanie siê do tych pytañ.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Dobrze.
Te koncepcje s¹ zbie¿ne i wzajemnie siê wyklu-

czaj¹, dlatego odpowiem panu senatorowi Kiereso-
wi. Otó¿, jeœli chodzi o traktat akcesyjny, pope³nio-
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no bardzo powa¿ny b³¹d. Inaczej ni¿ to zrobi³y inne
kraje, nie wy³¹czono z regu³ pomocy publicznej je-
dnostek naukowych, takich jak ówczesne JBR, co
spowodowa³o, ¿e do dzisiaj mamy z tym rzeczywi-
œcie du¿e problemy i za ka¿dym razem musimy
analizowaæ, uzasadniaæ lub notyfikowaæ w Komi-
sji, czy wspólne przeznaczenie œrodków – przez
pañstwo i przez sektor zewnêtrzny, przedsiêbior-
ców – na realizacjê badañ jest pomoc¹ publiczn¹,
czy nie. Obecnie dotyczy to g³ównie dzia³alnoœci in-
stytutów badawczo-rozwojowych, ale w przysz³o-
œci bêdzie równie¿ dotyczyæ instytutów badaw-
czych i dzia³alnoœci Narodowego Centrum Badañ
i Rozwoju. Próbowaliœmy rozwi¹zaæ ten problem
w ró¿ny sposób. Myœlê, ¿e najlepiej by³oby, gdybyœ-
my spróbowali ten problem, tak jak problem pie-
lêgniarek, rozwi¹zaæ na poziomie traktatu i zapi-
saæ w nim wy³¹czenie jednostek, których celem
jest prowadzenie badañ, równie¿ badañ s³u¿¹cych
komercjalizacji, z regu³ pomocy publicznej i dyrek-
tyw, o których mówimy. Jako ¿e w tej chwili jeszcze
nie dzia³amy w tym kierunku, wpisaliœmy takie
rozwi¹zania, które pozwalaj¹ nam, gdy interpretu-
jemy przepisy, uzasadniæ to, wyjaœniæ Komisji Eu-
ropejskiej, ¿e nie musz¹ tutaj wchodziæ w grê takie
zasady pomocy publicznej, jakie s¹ w przypadku
przyznawania pomocy publicznej jednostkom ko-
mercyjnym. Mo¿emy wskazaæ, ¿e prowadzenie ba-
dañ czy funkcjonowanie instytutów badawczych,
obecnie JBR, przede wszystkim ma charakter – co
te¿ jest zapisane w dyrektywach – dzia³añ na rzecz
u¿ytecznoœci publicznej, a nie dzia³alnoœci klasy-
cznie komercyjnej, maj¹cej na celu bezpoœrednio
przynoszenie zysku. Ani prowadzenia badañ fi-
nansowanych przez NCBiR, ani funkcjonowania
instytutów badawczych nie mo¿na bezpoœrednio –
oczywiœcie wnioski musimy wyci¹gaæ poprzez in-
terpretacjê – zaliczyæ do dzia³alnoœci klasycznie
komercyjnej podlegaj¹cej dyrektywom, o których
mówimy. Oczywiœcie szkoda, ¿e nie za³atwiliœmy
tego na poziomie traktatu, bo teraz mielibyœmy
spokój. A tak, dopóki nie zmienimy traktatu, dopó-
ty bêdzie du¿o pracy dla prawników, którzy bêd¹
nam pomagaæ w przygotowywaniu odpowiednich
materia³ów do notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz pani senator Janina Fetliñska, potem

pan senator Edmund Wittbrodt.
Proszê uprzejmie.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, ja chcia³abym zapytaæ o Narodo-

we Centrum Nauki. Czyje zadania przejmuje to

centrum? Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego czy Narodowego Centrum Badañ i Rozwo-
ju? A mo¿e ma jakieœ nowe zadania? Bo nie do
koñca to zrozumia³am, czytaj¹c te wszystkie
ustawy. To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, mo¿e trochê bardziej szczegó-
³owe. W Polsce wychodzi,wydawany przez kra-
kowski oddzia³ Polskiej Akademii Nauk, Polski
S³ownik Biograficzny. Powiedzia³abym, ¿e jest to
bezcenne wydawnictwo, które od wielu lat utrzy-
muje siê na bardzo dobrym poziomie naukowym.
Prawdopodobnie jego wydawanie jest zagro¿one
z powodów finansowych. Czy pani minister wia-
domo coœ na ten temat i czy jest szansa uratowa-
nia tego bardzo istotnego, tak¿e z punktu widze-
nia nauki, wydawnictwa? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, mam dwa pytania. Pierwsze do-

tyczy liczby ustaw, dlatego ¿e my od pocz¹tku
transformacji w Polsce mówiliœmy o tym, ¿e ob-
szar nauki i szkolnictwa wy¿szego – a wiêc, wyda-
je siê, coœ w miarê prostego – jest regulowany bar-
dzo du¿¹ liczb¹ ustaw. Teraz bêdzie ich szeœæ plus
dwie, bo bêdzie jeszcze ustawa o szkolnictwie wy-
¿szym i bêdzie ustawa o stopniach naukowych
i tytule naukowym, czyli z punktu widzenia regu-
lacji jest to poszatkowane. Pytanie, czy z takiego
pakietu, jaki jest tutaj, objêtoœciowo nawet nie-
wielkiego, nie da³oby siê zrobiæ jednego dokumen-
tu legislacyjnego? Czy po prostu nie mo¿na tego
uproœciæ? Czy wtedy, kiedy coœ bêdzie siê dzia³o
na styku, pomiêdzy NCBiR i NCN itd., tutaj s¹ ró¿-
ne elementy, nie bêdzie to stanowiæ pewnego ro-
dzaju przeszkody w powi¹zaniach, które w rzeczy-
wistoœci wystêpuj¹?

Drugie pytanie: jaki jest koszt funkcjonowania
NCBiR i jaki jest stosunek kosztów utrzymania do
nak³adów? Dziêkujê bardzo.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Ju¿ odpowiadam.
Czyje zadania przejmuje NCN? Ministra. W tej

chwili minister przekazuje œrodki na badania pod-
stawowe – to nie znaczy, ¿e tylko na humanistykê
czy nauki spo³eczne, ale te¿ na fizykê, matematykê
et cetera. Minister decentralizuje to zadanie, prze-
kazuj¹c je specjalnej agencji zarz¹dzanej tylko i wy-
³¹cznie przez naukowców. To oni bêd¹ rozstrzygaæ,
komu przekazaæ œrodki na badania – wierzê, ¿e zgo-
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dnie z transparentnymi i obiektywnymi procedura-
mi. Jeœli chodzi o Narodowe Centrum Badañ i Roz-
woju, to jest ono odrêbn¹ agencj¹, dlatego ¿e bêdzie
przeznaczaæ fundusze nie na badania z zakresu
prawa, filologii polskiej, matematyki czy fizyki, ale
na badania z zakresu, powiedzmy, nauk bio-info-
-techno, nauk stosowanych. Czyli mamy rozró¿nie-
nie. NCBiR ju¿ istnieje i realizuje g³ównie badania
strategiczne. Minister przeka¿e wszystkie badania
o charakterze stosowanym, które dotychczas by³y
realizowane w ministerstwie, do NCBiR, a wszyst-
kie konkursy na przeprowadzenie badañ, które ma-
j¹ charakter podstawowy, przeka¿e Narodowemu
Centrum Nauki. I wówczas minister nie bêdzie fi-
nansowaæ badañ. Pozostawiamy mu jeszcze na ra-
zie finansowanie infrastruktury badawczej. Myœlê,
¿e kolejne reformy to zmieni¹.

Potem przejdê do Polskiego S³ownika Biograficz-
nego, poniewa¿ z tym zagadnieniem wi¹¿e siê rów-
nie¿ pytanie o liczbê ustaw. Otó¿ rzeczywiœcie jest to
bardzo dobre pytanie. My po raz pierwszy spróbo-
waliœmy popatrzeæ na naukê i szkolnictwo wy¿sze
jako na jeden system. Poniewa¿ poprzednie ustawy
by³y uchwalane w ró¿nym czasie, ale nie tylko
w ró¿nym czasie, tak¿e ró¿ne rz¹dy mia³y wp³yw na
ich treœæ, doprowadzi³o to do pojawienia siê bardzo
wielu sprzecznoœci. Dam przyk³ad. Zgodnie z obec-
nymi przepisami minister cofa uprawnienie do pro-
wadzenia studiów licencjackich lub magisterskich
na podstawie opinii Pañstwowej Komisji Akredyta-
cyjnej, ale uczelnia nadal mo¿e prowadziæ studia
doktoranckie, bo uprawnienia doktorskie nadaje
inny organ i czyni to wedle innych kryteriów. Inne
kryteria i oceny stosowane s¹ przez PKA, a inne
przez Centraln¹ Komisjê do spraw Stopni i Tytu³ów
Naukowych. Mimo ¿e realizowaliœmy to w kilku
ustawach, staraliœmy siê to zharmonizowaæ i zinte-
growaæ, aby nie by³o tego typu sprzecznoœci.

Uda³o siê, ale muszê przyznaæ, ¿e to s¹ wszyst-
ko nowe ustawy, szeœæ nowych ustaw, zaœ te dwie,
które nadejd¹, to bêd¹ nowelizacje obowi¹zu-
j¹cych ustaw. Byæ mo¿e po przyjêciu strategii,
w przysz³oœci rozpoczn¹ siê prace nad now¹ usta-
w¹ – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, a nie noweli-
zacj¹, i wówczas mo¿e bêdzie mo¿na podj¹æ próbê
zintegrowania tych ustaw, a przynajmniej sprawy
dotycz¹ce NCN i NCBiR mog³yby byæ w jednej
ustawie. Jeœli zaœ chodzi o pomys³, aby ustawa
przejœciowa by³a odrêbna, to by³ to pomys³ komi-
sji sejmowej i minister wyrazi³ na to zgodê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz w kolejnoœci pan senator Janusz Rachoñ,

potem pan marsza³ek Zbigniew Romaszewski.
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-

ra Kudrycka: A, przepraszam, nie odpowiedzia-

³am na pytanie o Polski S³ownik Biograficzny.
Przepraszam bardzo, Pani Marsza³ek.)

Jeszcze moment. Tak?
Proszê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Nie jest on zagro¿ony, jeœli chodzi o sprawy fi-
nansowe. Polski S³ownik Biograficzny uzyska³ fi-
nansowanie od ministra nauki i zabiega³ równie¿
o finansowanie od ministra kultury. Tak jak po-
wiedzia³am, w³aœnie tego typu wydawnictwa, wy-
dawnictwa ci¹g³e, takie jak Polski S³ownik Bio-
graficzny, uzyskaj¹ specjalny strumieñ dodatko-
wego finansowania na mocy ustawy o zasadach
finansowania nauki. Poza tym pracujemy teraz
nad narodowym programem rozwoju humanisty-
ki, w którym takie wydawnictwa, jak Polski S³ow-
nik Biograficzny, bêd¹ enumeratywnie wyliczone
i na te wydawnictwa z pewnoœci¹ równie¿ w przy-
sz³oœci bêd¹ siê musia³y znaleŸæ œrodki finanso-
we. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê.

Senator Janusz Rachoñ:

Pani Minister, po konsultacji z pani ekspertami
doszed³em do wniosku, ¿e mamy ewidentny k³o-
pot, dlatego ¿e ten zapis, o którym mówi³em, cho-
dzi o dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z produkcj¹ ekspery-
mentaln¹ oraz testowaniem produktów, proce-
sów i us³ug pod warunkiem, ¿e nie s¹ one nastêp-
nie wykorzystywane komercyjnie, stanowi o tym,
¿e na przyk³ad Narodowe Centrum Badañ i Roz-
woju nie bêdzie mog³o finansowaæ tego typu ba-
dañ. Ja rozumiem, ¿e pani bêdzie musia³a siê t³u-
maczyæ z tego, o czym pani mówi³a komisji. Co
wiêcej, w tym samym artykule w lit. b jest napisa-
ne, jakie to s¹ zadania, i jest tu miêdzy innymi
opracowanie prototypów o potencjalnym wyko-
rzystaniu komercyjnym. Czy w zwi¹zku z tym
dzisiaj najprostszym rozwi¹zaniem nie by³oby wy-
kreœlenie lit. c z tego projektu ustawy?

Pani eksperci twierdz¹, ¿e nie mo¿emy, bo
Unia. To jest zdanie pani ekspertów. Jednak
i tak, i tak bêdzie siê pani musia³a t³umaczyæ
przed Uni¹, a je¿eli wykreœlimy ten punkt
z art. 2, to przynajmniej przed Najwy¿sz¹ Izb¹
Kontroli nie bêdzie siê pani musia³a t³umaczyæ.
W przeciwnym razie znajdziemy siê w powa¿-
nym k³opocie.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Ja powiem tylko jedno, jeœli mo¿na. W zasadzie

staramy siê odstêpowaæ, nie jesteœmy przywi¹zani
donazwtypu: rozwojowe, celowe.Staramysiêodejœæ
od nomenklatury, która dotychczas funkcjonowa³a.
Oczywiœcie zostawiamy jako rozwojowe te badania,
które maj¹ prowadziæ do wdro¿eñ, tak jak pan sena-
tor, panprofesorpowiedzia³, a jednoczeœnieniemaj¹
charakteru komercyjnego, poniewa¿ te badania nie
maj¹charakterukomercyjnego.Maj¹oneprowadziæ
do wdro¿enia, zatem badania same w sobie nie maj¹
charakteru komercyjnego.

(Senator Janusz Rachoñ: …tu jest napisane:
a nastêpnie s¹ komercjalizowane.)

To jest zupe³nie co innego. Produkt, który w wy-
niku badañ staje siê jakimœ rozwi¹zaniem techno-
logicznym, jako prototyp przechodzi do produkcji
i wtedy zyskuje zupe³nie inny charakter, przecho-
dzi na inny etap, na etap komercjalizacji wyników
badania, to nie jest etap samego badania. A jeœli
chodzi o badania, to z tego, co rozumiem, nikt z nas
nie prowadzi badañ komercyjnie, to znaczy nie
dubluje ich po to, ¿eby mieæ coraz wiêkszy zysk,
nie dzieli siê tym zyskiem etc. Samo badanie nie
ma charakteru komercyjnego, ale w efekcie mo¿e
prowadziæ do komercjalizacji nie badañ, lecz wyni-
ków badañ. Tak to rozumiemy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
PanieMarsza³ku, zapraszamdozadaniapytania.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Pani Minister, mnie najbardziej niepokoi fakt, ¿e

dla instytutów Polskiej Akademii Nauk, z których ja
siêw jakiœ sposóbwywodzê, taustawa jestniezwyk-
le niekorzystna, poniewa¿ nie gwarantuje tam przy-
najmniej dolnej stawki wynagrodzeñ. Czym by³o
powodowane to, ¿e instytuty zosta³y tak dalece wy-
dzielone i ¿e przepaœæ, która powstaje w tej chwili
pomiêdzy uczonymi pracuj¹cymi w Polskiej Akade-
miiNaukauczonymi zatrudnionymiwszkolnictwie
wy¿szym, coraz bardziej siê pog³êbia?

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Panie Marsza³ku, chyba nie do koñca tak jest.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Jest, jest, wi-

daæ, jakie s¹ wide³ki.)

Ja poprosi³am o przygotowanie analizy, na pod-
stawie której mo¿na bêdzie oceniæ, jaka wartoœæ
dotacji statutowej jest skierowana do instytutów
Polskiej Akademii Nauk i jaka wartoœæ dotacji sta-
tutowej jest skierowana do uczelni wy¿szych. Oka-
za³o siê, ¿e wielokrotnoœæ dotacji statutowej do
uczelni wy¿szych jest kierowana do instytutów
Polskiej Akademii Nauk, poniewa¿ dostaj¹ one tyl-
ko tê dotacjê. W tej sytuacji poprosi³am o przygoto-
wanie analizy pokazuj¹cej, jaka wartoœæ dotacji
stacjonarnej wraz z dotacj¹ statutow¹ w uczelni
wy¿szej przypada na p³acê jednego pracownika
w uczelni wy¿szej i jaka wartoœæ dotacji statutowej
przypada na p³acê jednego pracownika w instytu-
cie Polskiej Akademii Nauk. Te dane na moj¹ pro-
œbê s¹ w tej chwili przygotowywane.

Z danych dotycz¹cych trzech instytutów Pol-
skiej Akademii Nauk i tej samej kategorii wydzia-
³ów uczelni wynika, ¿e jest to jak 1:1, czyli w zasa-
dzie nie ma ró¿nicy. Sama by³am tym zdziwiona,
poniewa¿ w uczelni ³¹czy³am dotacjê statutow¹ ze
stacjonarn¹, a w instytutach naukowych PAN by-
³a tylko statutowa.

W zwi¹zku z tym poprosi³am o wszystkie dane,
obrazuj¹ce podzia³ dotacji statutowej dla wszyst-
kich instytutów Polskiej Akademii Nauk, bowiem
chcia³abym sprawdziæ, czy rzeczywiœcie istnieje
tak g³êboka przepaœæ, o jakiej mówimy. Mo¿liwe,
¿e tak jest. Pani senator, w ka¿dym razie któryœ
z pañstwa senatorów wspomina³, ¿e profesor za-
rabia 2 tysi¹ce…

(Senator Zbigniew Romaszewski: 2 tysi¹ce 770
z³, dolna granica.)

2 tysi¹ce 700 z³, tak? My bêdziemy to spraw-
dzaæ i mo¿e po prostu…

(SenatorZbigniewRomaszewski: 2 tysiêcy770z³.)
Bêdziemy to sprawdzaæ. Mo¿e po prostu… W in-

stytutach Polskiej Akademii Nauk jest inaczej ni¿
w przypadku uczelni wy¿szych. To nie prezes Pol-
skiej Akademii Nauk rozstrzyga o wysokoœci pensji,
tylko dyrektorzy instytutów. Dyrektorzy instytutów
Polskiej Akademii Nauk, maj¹c osobowoœæ prawn¹,
mog¹ równie¿ pozyskiwaæ œrodki zewnêtrzne, podo-
bnie jak uczelnie wy¿sze. Dlatego te¿ jest du¿e zró¿-
nicowanie. Te instytuty, które prowadz¹ wa¿ne ba-
dania i uzyskuj¹ fundusze z grantów, na pewno ma-
j¹wy¿szestawki,aprzynajmniejdodatkidopensji.

Jeœli chodzi o sam¹ pensjê, to ja nie mam da-
nych ze wszystkich instytutów. Mia³am tylko
z trzech instytutów. To mnie zdumia³o, wiêc popro-
si³am o przeanalizowanie sytuacji we wszystkich,
i jak bêd¹ te dane, to sprawdzimy, czy rzeczywiœcie
s¹ a¿ takie dysproporcje.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam do zadania pytania pana senatora

S³awomir Kowalskiego. Proszê.
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Senator S³awomir Kowalski:

Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, mam takie pytanie. Czy uwa¿a

pani, ¿e proponowany pakiet ustaw w sposób wy-
starczaj¹cy zapewnia stabilny rozwój nauki, czy
byæ mo¿e konieczne by³oby podjêcie jeszcze ja-
kichœ prac nad jak¹œ ustaw¹ finansow¹ czy podo-
bn¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Uwa¿am, ¿e na obecnym etapie ten pakiet za-
pewnia rozwój nauki w Polsce, poniewa¿ okreœla
pewne strumienie finansowania, gwarantuje fi-
nansowanie równie¿ dla m³odych naukowców,
wprowadza te¿ nowe procedury i struktury, które
bêd¹ to gwarantowa³y. Za tym te¿ pójd¹ zapewne
nowi ludzie. Pan senator mówi³ o przeniesieniu
siedziby NCN do Krakowa. Poza tym w nowej
strukturze Polskiej Akademii Nauk i instytutów
badawczych, jestem o tym przekonana, w wiêk-
szym stopniu bêd¹ brane pod uwagê potrzeby
m³odych naukowców. Mówiliœmy tutaj o akade-
mii m³odych naukowców Polskiej Akademii Na-
uk. Tak ¿e jeœli te zmiany doprowadz¹ równie¿ do
szczególnego inwestowania w m³od¹ kadrê, to jes-
tem przekonana, ¿e wp³ynie to bardzo dobrze na
rozwój polskiej nauki. A przepisy ku temu stwo-
rzyliœmy.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Kazimierz Wiatr.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja dziêkujê.)
Dziêkujê.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Minister, mam dosyæ precyzyjne pytanie.

Jeœli za³o¿ymy tak¹ oto sytuacjê, i¿ oœrodek ba-
dawczo-rozwojowy pozyska œrodki na innowacje
z bud¿etu unijnego, w skrócie – z pieniêdzy unij-
nych, to czy wyniki tych badañ, które ewidentnie
wprowadzaj¹ innowacje, w jakiejkolwiek dziedzi-
nie, mog¹ byæ póŸniej wykorzystane w gospodar-
ce, a wiêc w sposób komercyjny?

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Przepraszam, ja nie us³ysza³am pocz¹tku pyta-
nia. Czy chodzi o badania finansowane przez
NCBiR?

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Z pieniêdzy unij-
nych.)

Aha, ze œrodków unijnych.
Pytanie: w jakim trybie. Czy granty s¹ bezpo-

œrednio przyznawane z European Research
Council i w jakim trybie, czy te¿ granty s¹ przy-
znawane przez ministra z funduszy struktural-
nych. Jest du¿o ró¿nych strumieni finansowania,
które trafia do naukowców bezpoœrednio z Bruk-
seli, z 7. Programu Ramowego, albo za poœredni-
ctwem ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego
z Funduszu Spójnoœci. My mamy do dyspozycji
6 miliardów euro, z których w³aœciwie ju¿ wydaliœ-
my, a przynajmniej zakontraktowaliœmy, osiem-
dziesi¹t parê procent. Jest wiele œrodków struk-
turalnych, które przeznaczamy te¿ miêdzy innymi
na badania. I czêœæ tych œrodków, poza finanso-
waniem infrastruktury badawczej i programów
dydaktycznych z POIG, przekazujemy na finanso-
wanie badañ o charakterze wdro¿eniowym. Prze-
znaczamy te œrodki na sam proces badawczy,
a nawet wpisujemy w naszych programach opera-
cyjnych i kryteriach, ¿e jeœli jednostki naukowe
prowadz¹ce te badania zapewni¹ oœwiadczenia
od przedsiêbiorców, ¿e s¹ oni zainteresowani ich
wdro¿eniem i bêd¹ potem to realizowaæ, to wów-
czas przekazujemy œrodki tym jednostkom, po-
niewa¿ bardzo nam zale¿y na ich wdro¿eniowym
charakterze, a zasad¹ Programu Operacyjnego
„Innowacyjna Gospodarka” jest w³aœnie finanso-
wanie badañ wdro¿eniowych. I st¹d te¿ to realizu-
jemy. Tak wiêc sam proces badawczy mo¿e byæ fi-
nansowany ze œrodków strukturalnych, którymi
dysponuje ministerstwo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Pan senator Ryszard Bender. Proszê, Panie

Profesorze.

Senator Ryszard Bender:
Pani Minister, na pocz¹tek pragnê wyraziæ za-

dowolenie, ¿e jest pani z nami. Z innych mini-
sterstw zwykle zjawiaj¹ siê sekretarze stanu,
a najczêœciej podsekretarze stanu i wiadomo, ¿e
ich wypowiedzi nie mog¹ byæ w pe³ni autorytaty-
wne, jeœli idzie o opiniê danego ministerstwa czy
danego resortu.

Pani Minister, pad³o pytanie, i pani odpowie-
dzia³a na nie pozytywnie, mówi¹c, ¿e ustawy, które
dzisiaj rozpatrujemy, s¹ wystarczaj¹ce do zape-
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wnienia optymalnych warunków do rozwoju nauki
polskiej, uniwersytetów, szkó³. Chcia³bym zapy-
taæ, czy czasami nie za du¿o tego, Pani Minister.
Pragnê tutaj wyraziæ pewn¹ obawê, za chwilê zape-
wne pani mi odpowie, czy nie nast¹pi jakiœ rozziew
miêdzy uczelniami a ministerstwem. Z jednej stro-
ny, jak jest za du¿o ingerencji ministerstwa, to nie-
dobrze, ale z drugiej strony, jak ministerstwo maj¹
zast¹piæ w kontaktach z uczelniami, nie wspomnê
ju¿ o wydzia³ach, ró¿ne powo³ane tu instytucje
o tak z³o¿onych strukturach, to w³aœciwie mo¿e
dojœæ do pewnego zagubienia siê w kompeten-
cjach, w mo¿liwoœciach w³aœciwego finansowania,
w³aœciwej troski o uczelnie. I mo¿e dojœæ do sytua-
cji, ¿e liczne uczelnie zagubi¹ siê ministerstwu, pa-
ni wspó³pracownikom. Proszê siê nie gniewaæ, ja
po prostu nie chcia³bym, ¿eby tak siê sta³o, by któ-
raœ uczelnia zagubi³a siê pani minister i z powodu
tego ustawodawstwa zosta³a potraktowana po ma-
coszemu, mimo ¿e mia³aby znacz¹c¹ rolê. Nie do-
sz³oby do tego, gdyby nie ten skomplikowany sys-
tem ró¿nych rad, komitetów itd. – tego nie sposób
poj¹æ – który tworz¹ omawiane dwie ustawy: o Na-
rodowym Centrum Nauki oraz o Narodowym Cen-
trum Badañ i Rozwoju.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, ja bym bardzo prosi³a o pytanie.)

Ju¿ koñczê.
I w nich, chyba siê pani z tym zgodzi, wiele

spraw szczegó³owych – ja mo¿e póŸniej, w wy-
st¹pieniu o tym jeszcze powiem – wzajemnie na
siebie nachodzi. Czy nie by³aby potrzebna jakaœ
koordynacja, jeœli nie fuzja tych dwóch ustaw,
o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju oraz
o Narodowym Centrum Nauki? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo za pytanie. Dziêkujê uprzejmie.
Proszê.

Minister Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Ja bardzo dziêkujê, Panie Senatorze, za to, ¿e

zauwa¿y³ pan moj¹ obecnoœæ, tym bardziej, ¿e jes-
tem na zwolnieniu lekarskim. Dzisiaj jednak sta-
ram siê wspó³pracowaæ z pañstwem tak rzeczowo,
jak tylko jest to mo¿liwe.

Otó¿, nie zagubimy ¿adnej uczelni, Panie Sena-
torze, proszê siê nie obawiaæ. Prawd¹ jest, i¿ do-
br¹ praktyk¹ europejsk¹ jest oddanie decyzji o fi-
nansowaniu badañ w rêce samych naukowców.

(Senator Ryszard Bender: Uczelni.)
W rêce samych naukowców, a nie polityków.

A wiêc taka depolityzacja rzeczywiœcie jest przez
nas realizowana poprzez przekazanie du¿ej czêœci

zadañ NCBiR i jeszcze wiêkszej czêœci Narodowe-
mu Centrum Nauki.

Nie ba³abym siê tego, ¿e te ustawy bêd¹ odrêb-
nie funkcjonowa³y, dlatego ¿e te agencje, w zasa-
dzie p³atnicze, maj¹ nieco inn¹ specyfikê finanso-
wania w zwi¹zku z innym rodzajem projektów.

Jak wspomina³am, nadzór ministra nad
NCBiR bêdzie wiêkszy, bardziej œcis³y, a nadzór
nad NCN bêdzie nieco mniejszy. Byæ mo¿e kiedyœ
dojdzie do tego, ¿e pozosta³e zadania równie¿ zo-
stan¹ przekazane uczonym i nie bêdzie potrzebne
stanowisko ministra nauki. Ale na razie, przynaj-
mniej jeszcze...

(Senator Ryszard Bender: Ju¿ tak bywa³o.)
Tak, wiemy. Ale na razie, jak powiedzia³am, wo-

bec finansowania inwestycji infrastruktural-
nych, szczególnie tych o wymiarze europejskim,
wa¿na jest polityka rz¹du, ¿eby móc zintegrowaæ
to z polityk¹ naukow¹ Unii Europejskiej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator W³adys³aw Sidorowicz:

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Pani Minister, bardzo dziêkujê za to zapewnie-

nie, i¿ przyjrzy siê pani sytuacji instytutów PAN.
Mam jeszcze pytanie dotycz¹ce m³odych nau-

kowców. Otó¿ ich kariera zaczyna siê na ogó³ na
stypendium doktoranckim, przez te cztery lata s¹
oni dosyæ nisko uposa¿eni, a dodatkowo ponosz¹
pewne straty, poniewa¿ ten okres nie jest wlicza-
ny do okresu, z którego nalicza siê emerytury.
St¹d pytanie: czy nie uwa¿a pani, ¿e to jest w jakiœ
sposób krzywdz¹ce dla tej grupy ludzi? Bo ona
niejako ju¿ na starcie ma cztery lata mniej ni¿ inni
do naliczenia przysz³ej emerytury.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:
Bardzo dziêkujê panu senatorowi za to pytanie.
Tej kwestii nie regulujemy w szeœciu omawia-

nych ustawach, bowiem studia doktoranckie, tak
jak pozosta³e studia pierwszego i drugiego stop-
nia, uregulowane s¹ w nowelizacji ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym. I tam s¹ zawarte roz-
wi¹zania, które maj¹ pomóc m³odym naukow-
com. Miêdzy innymi ograniczamy liczbê zajêæ dy-
daktycznych, które musz¹ oni realizowaæ niejako
w ramach praktyki, pozwalamy te¿ na pracê za-
wodow¹, ponadto wprowadzamy rozwi¹zania,
które podwy¿szaj¹ stypendia najlepszym trzy-
dziestu procentom doktorantów, a ci, którzy bêd¹
realizowaæ swoje doktoraty w najlepszych oœrod-
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kach, tak zwanych krajowych naukowych oœrod-
kach wiod¹cych, dostan¹ niemal¿e podwójne,
a nawet wy¿sze stypendia doktoranckie. Czyli nie
finansujemy wszystkich stypendiów po równo, bo
w czasie kryzysu nie mamy wystarczaj¹cych do
tego funduszy, ale tym lepszym doktorantom,
przynajmniej trzydziestu procentom najlepszych,
dajemy pewien dodatkowy strumieñ finansowy,
dofinansowujemy ich stypendia. Tylko ¿e te roz-
wi¹zania znajduj¹ siê w noweli prawa o szkolni-
ctwie wy¿szym i w pewnej czêœci ustawy o stop-
niach i tytule naukowym, w czêœci dotycz¹cej uzy-
skiwania stopnia doktora.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Bergier. Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie, senator Fet-

liñska.)
A, pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.
Pani Minister, ja chcia³abym zapytaæ, czy myœ-

leli pañstwo na taki temat… W tej chwili procedu-
ry aplikowania o granty s¹ bardzo rozbudowane
i czasoch³onne dla osób, które staraj¹ siê pozys-
kaæ taki grant. Czy mo¿na by to jakoœ skróciæ do
niezbêdnego minimum, tak ¿eby to wszystko by³o
³atwiejsze do zrealizowania, mniej czasoch³onne,
podobnie jak system rozliczania?

Drugie pytanie. Nawet du¿e odkrycia naukowe,
jakie maj¹ miejsce w Polsce, nie zawsze znajduj¹
odpowiednie zastosowanie w gospodarce, ponie-
wa¿ nasza gospodarka, niestety, nie jest na naj-
wy¿szym poziomie technologicznym. Czêsto jest
tak, ¿e, jak to siê powszechnie mówi, u nas odby-
wa siê sk³adanie ró¿nych elementów, ale produk-
cja tych elementów odbywa siê za granic¹. Czy
myœleli pañstwo o tym, co zrobiæ, ¿eby gospodar-
ka mog³a w wiêkszym stopniu stosowaæ te wyna-
lazki, a wiêc ¿eby wyniki badañ, czêsto bardzo
drogich, nie le¿a³y potem przez lata w szufladzie?
Wspomnê tutaj o niebieskim laserze czy innych
takich wynalazkach, które po prostu tak w³aœnie
przele¿a³y, rzeczywiœcie ze strat¹ dla nas.

Jako nauczyciel akademicki pañstwowej wy¿-
szej szko³y zawodowej chcia³abym te¿ zapytaæ:
czy w przypadku takich szkó³ nie bêdzie jakichœ
ograniczeñ? Pañstwowe wy¿sze szko³y zawodowe
nie maj¹ zadañ badawczych, ale te¿ musz¹ rozwi-
jaæ swoj¹ kadrê, musz¹ prowadziæ badania. Czy
w odniesieniu do tych szkó³ nie bêdzie jakichœ
ograniczeñ, jeœli chodzi o pozyskiwanie grantów?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Ju¿ teraz staraliœmy siê przyspieszyæ procedu-
ry pozyskiwania grantów i systemu ich rozlicza-
nia, szczególnie tych grantów przyznawanych ze
œrodków europejskich, bez wzglêdu na status
prawny uczelni, a wiêc bez wzgledu na to, czy
uczelnia jest publiczna, czy te¿ niepubliczna, i bez
wzglêdu na to, sk¹d badacz pochodzi, czy jest
z PWSZ, czy z uniwersytetu. Skróciliœmy te¿ okres
na przyznawanie grantów, najpierw z jedenastu
miesiêcy do oœmiu, a teraz do szeœciu miesiêcy,
tak wiêc du¿o szybciej przyznaje siê teraz granty
i rozstrzyga o tym, komu je przyznaæ. Przewiduje-
my równie¿ skrócenie procedur przyznawania
grantów przez Narodowe Centrum Badañ i Roz-
woju oraz Narodowe Centrum Nauki. Ponadto
w wypadku Narodowego Centrum Badañ i Rozwo-
ju zapisujemy – aby zmobilizowaæ je do pozyski-
wania funduszy od przedsiêbiorców, z sektora go-
spodarczego – ¿e zakres finansowania z bud¿etu
pañstwa bêdzie wzrastaæ wprost proporcjonalnie
do zdobytych funduszy z sektora gospodarczego.
Stanowi to wa¿n¹ motywacjê do tego, ¿eby spra-
wiæ, by wiele badañ by³o wspó³finansowanych te¿
przez sektor prywatny. Na podstawie dotychcza-
sowego finansowania projektów strategicznych
wydaje siê, ¿e to dzia³anie zaczyna powoli torowaæ
sobie drogê. Dlatego wierzê, ¿e po wydatkowaniu
œrodków na badania strategiczne oraz œrodków
strukturalnych naukowcy zadziwi¹ nas wieloma
ciekawymi wynalazkami, takimi jak b³êkitny la-
ser, o którym wspomnia³a pani senator.

W tym projekcie nowelizacji ustawy o szkolni-
ctwie wy¿szym nic nie mówimy o PWSZ. Jest zapi-
sane, ¿e g³ównym obowi¹zkiem PWSZ jest prowa-
dzenie dydaktyki, ale oczywiœcie równie¿ inwesto-
wanie w kadrê, a wiêc PWSZ maj¹ pe³ne prawo za-
biegaæ o to, aby by³y parametryzowane, a tak¿e
o ocenê. To chyba wszystko.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Misio³ek. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Minister, ja pozwolê sobie jeszcze pod-

r¹¿yæ trochê problem, który podniós³ ju¿ pan se-
nator Rachoñ. W art. 2 ust. 4 ustawy o zasadach
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finansowania nauki mówi siê o pracach rozwojo-
wych – ich celem ma byæ tworzenie i projektowa-
nie nowych, zmienionych lub ulepszonych pro-
duktów, procesów i us³ug. W zapisie w lit. c mówi
siê, ¿e dzia³alnoœæ ta jest zwi¹zana z produkcj¹
eksperymentaln¹ i testowaniem produktów, pod
warunkiem ¿e nie s¹ one nastêpnie wykorzysty-
wane komercyjnie. Jak nale¿y to rozumieæ?

Ja mo¿e pos³u¿ê siê tu przyk³adem. Powie-
dzmy, ¿e eksperymentalnie wyprodukowano no-
wy lek, pozyskano na ten lek fundusze, lek dzia³a
wspaniale, ale nie wolno go komercyjnie zastoso-
waæ, poniewa¿ zabrania nam tego ta ustawa. Co
wiêc mamy z tym lekiem zrobiæ? Mamy go wyrzu-
ciæ? Zapomnieæ o nim?

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Ja ju¿ wyjaœnia³am, ¿e to sam proces ba-
dawczy jest wy³¹czony z komercjalizacji, a nie
jego efekt. Jeœli badania doprowadz¹ do tego,
¿e lek bêdz ie móg³ byæ wykorzystywany
w praktyce i móg³by zostaæ kupiony przez ja-
k¹œ firmê, to komercjalizowany bêdzie wynik
badania, a nie samo badanie. Czêsto jednak
bywa tak, ¿e prowadzone s¹ badania, które nie
prowadz¹ do komercjalizacji, poniewa¿ w wy-
niku tych badañ nie wyprodukuje siê nowego,
lepszego leku, a tylko s³abszy ni¿ dotychczaso-
wy. Tak wiêc zasad¹ w badaniach jest to, ¿e za-
nim jakiœ produkt bêdzie móg³ byæ komercjali-
zowany, bêdzie mia³o miejsce wiele doœwiad-
czeñ, które nie przynios¹ tego efektu pozwala-
j¹cego na komercjalizacjê. Ca³y czas upieram
siê wiêc przy tym, ¿e sam proces badawczy nie
podlega dzia³aniom komercyjnym, a dopiero
jego efekt. Do tego nie mo¿emy powiedzieæ…
Bo finansowanie badañ to tak jakby dzia³anie
najwy¿szego ryzyka. Tak, finansowanie badañ
jest finansowaniem dzia³alnoœci najwy¿szego
ryzyka. Bo nie zawsze badania przynosz¹ taki
efekt, o jaki nam chodzi. Tylko co jakiœ czas
wyniki s¹ takie, ¿e mog¹ mieæ zastosowanie
w gospodarce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan marsza³ek Zió³kowski. Proszê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:
Pani Minister, ja mam pytanie dotycz¹ce Pol-

skiej Akademii Nauk. Mianowicie s¹ tu opisane
zasady tworzenia instytutów, ich podzia³ów, wy-

³¹czania, a dotychczasowe instytuty automatycz-
nie staj¹ siê instytutami w rozumieniu tej ustawy,
bo w³aœciwie nie ma tu przepisów przejœciowych.

Bêdzie nowy rejestr w tym sensie, ¿e bêd¹ nowe
warunki tworzenia tego rejestru dopiero w drodze
rozporz¹dzenia? Czy to bêdzie automatycznie
i stare instytuty stan¹ siê nowymi instytutami,
czy coœ trzeba bêdzie tu zrobiæ?

Drugie pytanie. Jak jest z tym warunkiem
w art. 43? Czytamy tam: „s¹ spe³nione warunki
wymagane do uzyskania uprawnieñ do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora”. Instytut Pol-
skiej Akademii Nauk mo¿e byæ utworzony wtedy,
kiedy ma warunki do nadawania stopnia nauko-
wego doktora. Oczywiœcie nie musz¹ tam byæ pro-
wadzone studia doktoranckie, mo¿e byæ instytut,
który z tych uprawnieñ nie korzysta, ma upra-
wnienia, ale stopni nie nadaje?

Minister
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Barbara Kudrycka:

Jeœli mówimy nie o instytutach badawczych,
a o instytutach naukowych Polskiej Akademii Na-
uk, to tutaj nie przewidujemy, tak jak przy jotbee-
rach, jakiejœ specjalnej procedury przekszta³ceñ
w instytuty badawcze, poniewa¿ jest to autonomi-
czna decyzja w³adz Polskiej Akademii Nauk. Te je-
dnostki nadal pozostaj¹ instytutami naukowymi,
w zwi¹zku ze zmian¹ przepisów dotycz¹cych cho-
cia¿by wewnêtrznej organizacji bêd¹ tylko przy-
jmowa³y inne statuty. Tak ¿e nie ma tutaj ¿adnego
trybu przekszta³ceñ tych instytutów, Polska Aka-
demia Nauk zrzeszaj¹ca instytuty naukowe fun-
kcjonuje nadal w dotychczasowej strukturze.
W wiêkszym stopniu bêdzie siê zmieniaæ prawo
wewnêtrzne, czyli chodzi w³aœnie o statuty, o regu-
laminy dotycz¹ce funkcjonowania wydzia³ów, o ra-
dy kuratorów et cetera, równie¿ w instytutach bê-
d¹ modyfikowane ich statuty.

Jeœli chodzi o uprawnienia doktorskie i do
prowadzenia przewodu doktorskiego, to oczywi-
œcie zale¿y to od danej jednostki. My nie mo¿emy
nikomu nakazaæ, ¿eby prowadzi³ studia dokto-
ranckie, jeœli chce tylko prowadziæ przewody do-
ktorskie. I w³aœnie instytuty Polskiej Akademii
Nauk, jeœli zajmuj¹ siê g³ównie badaniami i nie
s¹ zainteresowane prowadzeniem dodatkowej
dydaktyki, to maj¹ pe³ne prawo do tego, ¿eby
mog³y tylko przeprowadzaæ przewody doktorskie
i obrony doktorskie czy te¿ procedury habilita-
cyjne, jak najbardziej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wach, proszê bardzo.
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Senator Piotr Wach:

Pani Minister, przepraszam, ¿e do tego wra-
cam. A wracam do punktu, o którym koledzy po-
przednio mówili. Chodzi o art. 2 pkt 4c w ustawie
o zasadach finansowania nauki. Ja w³aœciwie po-
dzielam pani pogl¹d w tej sprawie. Szkoda, ¿e nie
dostrzegliœmy, nie zauwa¿yliœmy tego wczeœniej
na posiedzeniu komisji, ja wtedy na czymœ innym
siê koncentrowa³em. Ale czy kompromisowym
rozwi¹zaniem, korzystnym z punktu widzenia,
o którym mówimy, to znaczy bior¹c pod uwagê
ewentualne zastrze¿enia Komisji Europejskiej,
nie by³aby na przyk³ad tak drobna poprawka jak
wy³¹czenie z tego zdania wyrazu „nastêpnie”?
Ono brzmi teraz tak: dzia³alnoœæ zwi¹zana z pro-
dukcj¹ eksperymentaln¹ oraz testowaniem pro-
duktów… itd. pod warunkiem, ¿e nie s¹ one na-
stêpnie wykorzystywane komercyjnie. Ja bym ra-
czej powiedzia³, ¿e one nie powinny byæ wykorzy-
stywane, bez „nastêpnie”, bo to niesie za sob¹ pe-
wne skutki. Ta dzia³alnoœæ eksperymentalna i te-
stowanie nie mog¹ byæ wykorzystywane komer-
cyjnie. Wed³ug mnie, gdyby to „nastêpnie” mo¿na
by³o usun¹æ, to znacznie poprawi³oby to ten za-
pis. Gdyby by³a pani w stanie odnieœæ siê do tego
albo od razu, albo za jakiœ czas, to tego typu po-
prawkê moglibyœmy wnieœæ.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ona jest bardzo
dobra.)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-
ra Kudrycka: Bardzo proszê, bêdê wdziêczna za
wszelkie tego typu poprawki pomagaj¹ce nam je-
szcze udoskonaliæ te przepisy.)

(G³os z sali: Chodzi po prostu o wykreœlenie s³o-
wa „nastêpnie”.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania do pani minister?
Poniewa¿ nie ma wiêcej zg³oszeñ, to bardzo

dziêkujê pani minister.
(Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego Barba-

ra Kudrycka: Dziêkujê.)
Mo¿e pan profesor Kleiber chcia³by siê usto-

sunkowaæ? Nie? Dziêkujê bardzo.
(Senator Marek Zió³kowski: Ale ja mam jedno

pytanie do profesora.)
A! Jest do pana pytanie, Panie Profesorze.
(Senator Piotr Wach: Do mnie?)
Do profesora Kleibera.
Proszê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Prezesie, zadam pytanie w ten sposób.
Jest zapis, ¿e Polska Akademia Nauk ma mieæ
trzystu piêædziesiêciu cz³onków krajowych i co

najwy¿ej piêæ wydzia³ów. Czy to znaczy, ¿e tych
trzystu piêædziesiêciu bêdzie rozdzielonych rów-
no na te piêæ wydzia³ów i ka¿dy wydzia³ bêdzie
mieæ limit siedemdziesiêciu, czy s¹ tu jakieœ inne
zasady szczegó³owe?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Micha³ Kleiber:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! OdpowiedŸ

jest taka. Po pierwsze, fakt, i¿ ustawowe maksi-
mum liczby cz³onków Polskiej Akademii Nauk to
trzysta piêædziesi¹t, jest faktem historycznym
i trudno siê dzisiaj doszukaæ uzasadnienia dla
tego faktu. Prawdopodobnie tym uzasadnieniem
jest to, ¿e kiedyœ uwa¿ano – jest tak w wielu aka-
demiach nauk, tak¿e zachodnioeuropejskich –
¿e na sto tysiêcy obywateli powinien przypadaæ
jeden cz³onek akademii nauk. A poniewa¿ wtedy
by³o nas pewnie trzydzieœci piêæ milionów, to tak
jakoœ wysz³o. I tak ju¿ zosta³o. Podzia³ na wydzia-
³y jest ju¿ inn¹ spraw¹. Oczywiœcie nie ma tu mo-
wy, ¿eby podzieliæ trzysta piêædziesi¹t na piêæ, to
nie ma z tym zwi¹zku. To jest bardzo ciekawa
sprawa. Otó¿ nauka w ogóle, a dzisiaj w szczegól-
noœci, trudno dzieli siê na obszary. Medycyna
³¹czy siê dzisiaj nierozerwalnie z biologi¹, biolo-
gia z chemi¹, chemia z fizyk¹, fizyka z in¿ynieri¹
materia³ow¹. Wszystko siê ze sob¹ ³¹czy,
w zwi¹zku z czym ka¿dy podzia³ jest w pewnym
sensie arbitralny i trudno znaleŸæ optimum. I to
oczywiœcie dotyczy tak¿e uczelni. Tam sytuacja
jest troszeczkê bardziej czytelna, bo ze wzglêdów
dydaktycznych i z uwagi na tradycjê jest podzia³
na dyscypliny akademickie, aczkolwiek dzisiaj
on te¿ siê zaciera. W Polskiej Akademii Nauk,
której zasadnicz¹ misj¹ jest prowadzenie badañ
trudnych b¹dŸ niemo¿liwych do prowadzenia
w uczelniach, a wiêc w szczególnoœci chodzi
o badania interdyscyplinarne, ta sprawa ma spe-
cjaln¹ wagê. Dzisiaj jest siedem wydzia³ów i uwa-
¿amy, ¿e jest ich za du¿o. Trzeba tê liczbê zmniej-
szyæ po to, ¿eby w pewnym sensie organizacyjnie
wymusiæ interdyscyplinarnoœæ. I dlatego bêdzie-
my konstruowaæ wydzia³ szeroko rozumianych
nauk przyrodniczych, gdzie bêdzie biologia, rol-
nictwo, leœnictwo itd., bêdzie du¿y wydzia³ nauk
biomedycznych, gdzie bêdzie czêœæ biologii, bio-
logia molekularna, bo dzisiaj jest to sedno badañ
w medycynie, medycyna itd. Krótko mówi¹c, bê-
dzie piêæ wydzia³ów. One nie bêd¹ jednakowo li-
czne, ale bêd¹ wychodzi³y naprzeciw tendencjom
nowoczesnego uprawiania nauki niepodzielonej
na drobne czêœci.

52. posiedzenie Senatu w dniu 8 kwietnia 2010 r.
96 £¹czne rozpatrzenie punktów 2., 3., 4., 5., 6. oraz 7. porz¹dku obrad Senatu



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo…
A, nie, pan prezes jest bardzo oczekiwany.
Pan senator Wittbrodt, a potem pan senator

Kieres.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym nawi¹zaæ do tych pytañ, które

by³y zadawane, dotycz¹cych w³aœnie poziomu wy-
nagrodzeñ. Kilka takich pytañ by³o. Pani minister
mówi³a, ¿e prowadzi badania, porównywa³a
trzy… Jak pan prezes to widzi?

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Micha³ Kleiber:

Generalnie sytuacja jest bardzo z³a, a to z³o jest
w pewnym sensie ukrywane poprzez syndrom
wieloetatowoœci. Prawda jest taka, ¿e gdyby zlik-
widowaæ dzisiaj w wiêkszoœci instytutów akade-
mii nauk mo¿liwoœæ podejmowania dodatkowego
zatrudnienia, to te instytuty praktycznie musia-
³yby zostaæ zlikwidowane. Taka jest prawda.
W wielu instytutach, a niektóre z nich naprawdê
s¹ bardzo dobre, tak¿e w ocenie… Chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e przesz³o 90% instytutów Polskiej
Akademii Nauk ma najwy¿sz¹ kategoriê w ran-
kingu ministerstwa, w zwi¹zku z tym w³aœciwie
wszystkie s¹ w czo³ówce krajowej. W wielu z nich
jest jednak taka sytuacja p³acowa, jak tu zosta³o
powiedziane. Bo to, ¿e profesor zarabia 2 tysi¹ce
700 z³, to oczywiœcie jest dramatyczne, ale proszê
to sobie prze³o¿yæ na zarobki m³odszych praco-
wników, które s¹ zupe³nie symboliczne. Praco-
wnicy maj¹ praktycznie tylko dwa wyjœcia. Jed-
nym jest podjêcie dodatkowego zatrudnienia, co
w naukach, szczególnie empirycznych, jest dra-
matem, poniewa¿ uniemo¿liwia prowadzenie ba-
dañ naukowych wymagaj¹cych pe³nej obecnoœci,
przez ca³y dzieñ, na miejscu. Alternatyw¹ jest na-
rzekanie i pisanie listów, czego doœwiadczamy
miêdzy innymi w³aœnie tutaj. Niestety ci¹gle nie
jest tak, ja mam nadziejê, ¿e w wyniku przyjêcia
obecnych ustaw ta sytuacja siê poprawi, ¿e jakoœæ
prowadzonych badañ jest silnie skorelowana
z wynagrodzeniami. Dzisiaj tak nie jest. Ja nie po-
trafiê zrozumieæ, dlaczego w niektórych napraw-
dê czo³owych polskich instytutach, jak ów insty-
tut immunologii we Wroc³awiu, s¹ pensje, które
praktycznie uniemo¿liwiaj¹ prowadzenie autono-
micznej pracy badawczej i trzeba podejmowaæ do-
datkowe zatrudnienie. To jest na pewno sytuacja
nie do utrzymania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Kontynuuj¹c tê myœl, Panie Prezesie, Szano-

wny Panie Profesorze, jeœli idzie o Instytut Immu-
nologii i Terapii Doœwiadczalnej, o którym mówi³
pan senator Sidorowicz, ci sami pañstwo byli tak-
¿e u mnie, to on jest w dramatycznej sytuacji pod
wzgledem finansowania osób tam zatrudnionych.
Grupa profesorów przysz³a do nas, oni chodzili
piêtrami, moje biuro jest usytuowane wy¿ej nad
biurem senatora Sidorowicza…

(Prezes Polskiej Akademii Nauk Micha³ Kleiber:
To jest przypadek spektakularny, bo to jest œwiet-
ny instytut w tragicznej sytuacji, ale niestety nie
wyj¹tkowej.)

To jest instytut ze œwiatow¹ renom¹.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Panie

Senatorze, proszê g³oœniej, ja na przyk³ad nie
us³ysza³em pañskiej wypowiedzi.)

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce, Panie Prezesie.
W art. 59 ustawy o akademii jest nastêpuj¹ce po-
stanowienie. Akademia mo¿e utworzyæ wspólny
instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi je-
dnostkami naukowymi, ale utworzenie takiego
wspólnego instytutu wymaga zawarcia porozu-
mienia z organami administracji rz¹dowej – to ro-
zumiem, s¹ takie instytuty – lub organami admi-
nistracji samorz¹dowej. Nie znam instytutów,
placówek badawczych prowadzonych przez je-
dnostki samorz¹du terytorialnego. Co to za dzi-
wol¹g?

(SenatorKazimierzWiatr:Wszystkoprzednami.)
Chyba ¿e tak, Panie Profesorze.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Micha³ Kleiber:

Ja nie jestem pewien, czy pani minister lepiej
ode mnie by na to nie odpowiedzia³a. Przypomi-
nam sobie tylko, ¿e ten zapis zosta³ rozszerzony
w³aœnie o tê kategoriê, bo wbrew temu, co mówi
pan senator, podawano przyk³ady, ¿e zgoda sa-
morz¹dów w niektórych sytuacjach jest tutaj klu-
czowa. Ale ja szczerze mówi¹c, nie pamiêtam, ja-
kich sytuacji to dotyczy³o.

(Senator Leon Kieres: Kolegiów nauczyciel-
skich.)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, Panie
Prezesie, mam pytanie, jak pan ocenia – bior¹c
pod uwagê zapisy ustawowe, które bêd¹ stwarza-
³y mo¿liwoœci, o których za chwilê wspomnê – po-
trzebê w³¹czania potencja³u naukowego Polskiej
Akademii Nauk i instytutów naukowych, na sali
jest te¿ pan profesor Rafalski, przewodnicz¹cy
IBR, w proces kszta³cenia przynajmniej na pozio-
mie trzeciego stopnia, a tak¿e kszta³cenia kadr
naukowych, bo to w Polsce nie funkcjonuje. Czy
akademia jest na to otwarta?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Micha³ Kleiber:
Ja uwa¿am, ¿e pewn¹ s³aboœci¹ strukturaln¹

prowadzonych reform jest fakt, i¿ wyprzedzaj¹
one prace nad nowelizacj¹, a póŸniej byæ mo¿e
nad ca³kowicie nowym prawem o szkolnictwie
wy¿szym. Prowadzenie badañ naukowych dzisiaj
jest nierozerwalnie zwi¹zane z sektorem szkolni-
ctwa wy¿szego, i to jest przyk³ad sytuacji, która
nie jest do koñca jasna. Wysoka Izba na pewno
wie o tym, ¿e w ostatnim dwudziestoleciu piêcio-
krotnie zwiêkszyliœmy liczbê studentów, nato-
miast kadra akademicka zwiêkszy³a siê zapewne
o 30, mo¿e 40%. To ma brzemienne w skutki kon-
sekwencje w postaci obni¿enia jakoœci naucza-
nia, choæby dlatego, ¿e dzisiaj na jednego nauczy-
ciela akademickiego przypada znacznie wiêksza
liczba studentów ni¿ dwadzieœcia lat temu.

W zwi¹zku z tym moja odpowiedŸ na pytanie
pana senatora Góreckiego jest jednoznaczna. Wy-
korzystanie potencja³u zgromadzonego w placów-
kach Akademii Nauk na rzecz edukacji w szko-
³ach wy¿szych jest niezbêdne. To jest element,
który musi znaleŸæ odzwierciedlenie w zapisach
ustawowych. Moja nadzieja w tym, ¿e w trakcie
prac nad now¹ wersj¹ prawa o szkolnictwie wy¿-
szym pojawi¹ siê odpowiednie zapisy. Znane s¹
rozwi¹zania wi¹¿¹ce instytuty badawcze tego ty-
pu jak instytuty Polskiej Akademii Nauk z uczel-
niami w ró¿nych krajach, do grona których aspi-
rujemy. Takie rozwi¹zania s¹ w Niemczech, s¹ we
Francji, s¹ we W³oszech. Któreœ z tych rozwi¹zañ
zbli¿aj¹cych do siebie instytuty Akademii Nauk

i uczelnie powinniœmy przyj¹æ równie¿ w Polsce.
Ja mam nadziejê, ¿e na nastêpnym etapie zmian
to zostanie zapisane.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, chcia³abym zapytaæ o art. 104,

gdzie siê mówi o tym, ¿e zasady wynagradzania
pracowników instytutów okreœla siê w zak³ado-
wych uk³adach zbiorowych pracy albo w zak³ado-
wym regulaminie wynagrodzenia. Czy to nie bê-
dzie niebezpieczne w sytuacji niskiej dotacji w³aœ-
nie dla pracowników naukowych instytutów? Czy
nie lepiej by³oby to zapisaæ, podobnie jak w wy-
padku innych wy¿szych uczelni, tak ¿eby by³a ta
kwota liczona od kwoty bazowej z ustawy bud¿e-
towej? Czy nie by³oby to bardziej bezpieczne dla
pracowników i dla pana jako prezesa PAN? Mu-
sia³oby bowiem gwarantowaæ odpowiedni poziom
finansowania.

Prezes
Polskiej Akademii Nauk
Micha³ Kleiber:

To jest g³os wszystkich zwi¹zków zawodowych
i tak naprawdê wszystkich pracowników. Te gru-
py s¹ bardzo zaniepokojone zmian¹ regulacji, bo
to jest zmiana w stosunku do stanu obecnego. Ja
bym chcia³ podzieliæ siê z Wysok¹ Izb¹ moim oso-
bistym pogl¹dem. Myœlê, ¿e rozwi¹zanie, które
jest planowane, docelowo jest rozwi¹zaniem do-
brym. W sytuacji, w której placówki by³yby finan-
sowane w sposób co najmniej dostateczny, jeœli
nie zadowalaj¹cy, tego typu rozwi¹zanie wydaje
mi siê naturalne i w³aœciwe. Dzisiaj podzielam po-
gl¹d wyra¿ony przez pani¹ senator. Jest wielkie
zagro¿enie, ¿e ze wzglêdu na ten dramatyczny
brak œrodków mo¿e to spowodowaæ równie dra-
matyczne decyzje dyrekcji i konflikty wewn¹trz
placówek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo. Nie ma wiêcej pytañ, wobec
tego bardzo dziêkujê panu prezesowi.

Chcia³bym przy okazji powitaæ pana profesora
Rafalskiego, przewodnicz¹cego Instytutu Badañ
Rozwojowych, który jest na sali.
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Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Jako pierwszego poproszê pana senatora Wia-

tra. Jest pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Preze-

sie! Panie i Panowie Senatorowie!
Dziœ rozpatrujemy piêæ nowych ustaw, nie-

zwykle wa¿nych dla polskiej nauki, i szóst¹ wpro-
wadzaj¹c¹. Wielokrotnie w tej Izbie mówi³em
o niezwykle istotnej roli nauki; niezwykle istotnej
dla gospodarki, dla kultury, dla istoty naszej to¿-
samoœci i miejsca w kulturze i gospodarce œwiata.
Wielokrotnie s³yszymy dzisiaj, ¿e budujemy spo-
³eczeñstwo informacyjne i gospodarkê opart¹ na
wiedzy. Na naszych oczach nastêpuje kolejny po-
dzia³ œwiata wed³ug schematu, ¿e kraje najbie-
dniejsze bêd¹ siê zajmowa³y rolnictwem, pozyski-
waniem surowców, pañstwa œrednie – wytwarza-
niem innych dóbr materialnych, nazywanych
przemys³owymi, a kraje najlepiej rozwiniête bêd¹
siê zajmowa³y wytwarzaniem i przetwarzaniem
wiedzy. Bo przecie¿ spo³eczeñstwo informacyjne
to spo³eczeñstwo, w którym co najmniej 50% oby-
wateli wytwarza lub przetwarza wiedzê.

W procesie dochodzenia do spo³eczeñstwa in-
formacyjnego i w procesie jego funkcjonowania
rola szkó³, szkó³ wy¿szych, a przede wszystkim
nauki, w tym instytutów, instytucji badawczych,
jest zasadnicza. Z tego punktu widzenia omawia-
ne dziœ piêæ ustaw jest niezwykle wa¿nym ele-
mentem tego, jakie miejsce na tej mapie zajmie
Polska. W du¿ej mierze omawiane ustawy dosto-
sowuj¹ regulacje prawne do aktualnego stanu
i kondycji polskiej nauki, ale s¹ te¿ rozstrzygniê-
cia nowe, o których mówili panowie senatorowie
sprawozdawcy.

Pozostaje sprawa zasadnicza, sprawa, o któr¹
tutaj ju¿ dwukrotnie pyta³ pan senator Kowalski,
sprawa finansowania nauki. Otó¿ w dotychczaso-
wej ustawie o finansowaniu nauki art. 1 ust. 3
brzmia³: „Wydatki na naukê finansowane przez
ministra ustala siê w ustawie bud¿etowej w wyso-
koœci zapewniaj¹cej dojœcie Polski do poziomu
wydatków wynikaj¹cych ze Strategii Lizboñskiej”.
I ten zapis znika, nie ma tego zapisu w nowej usta-
wie, a przecie¿ w ostatnich latach wydatki na nau-
kê by³y niskie. One co prawda ros³y, ale ros³y bar-
dzo wolno, o czym wielokrotnie mia³em okazjê
mówiæ z tej mównicy. A w Strategii Lizboñskiej by³
zapis, ¿e na naukê przeznaczamy 3%, oczywiœcie
w sumie, czyli z bud¿etu, ze œrodków ministra,
i z innych Ÿróde³. Jeœli chodzi o bud¿et, to nie wie-
my, czy 1%, czy 2%, ale co najmniej 1%. W wielu
pañstwach w Europie, a tak¿e w Stanach Zjedno-
czonych, na naukê przeznacza siê wiêcej ni¿ 2%.
W Polsce wysokoœæ finansowania nauki w roku

2005, ale to by³ ju¿ absolutny, mówi¹c kolokwial-
nie, do³ek… W roku 2009 by³o to 0,38% PKB,
a w roku 2010 jest to 0,42%. W tym¿e 2005 r. by³o
to 0,29% PKB, a jeszcze w 1991 r. by³o prawie
dwukrotnie wiêcej, bo 0,76%. A zatem, gdyby pa-
trzeæ na te ostatnie lata, kiedy poziom finansowa-
nia nauki wzrasta³, to okaza³oby siê, ¿e osi¹gniê-
cie poziomu zapisanego w Strategii Lizboñskiej
by³oby mo¿liwe za mniej wiêcej szeœædziesi¹t lat,
pomimo tego, ¿e by³ taki zapis. Co wiêc bêdzie, gdy
ten zapis zniknie?

W zwi¹zku z tym zg³aszam stosown¹ poprawkê
polegaj¹c¹ na tym, aby do ustawy o finansowaniu
nauki dopisaæ art. 1a w brzmieniu: „Wydatki na
naukê finansowane przez ministra ustala siê
w ustawie bud¿etowej w wysokoœci zapewniaj¹cej
dojœcie Polski do poziomu wydatków wynika-
j¹cych ze Strategii Lizboñskiej”.

Oczywiœcie ktoœ mo¿e powiedzieæ, ¿e Strategii
Lizboñskiej ju¿ nie ma, ¿e ona obowi¹zywa³a do
2010 r., i rzeczywiœcie mo¿na tak myœleæ. Dlatego
mam te¿ przygotowan¹ drug¹ poprawkê, alterna-
tywn¹, która brzmi w sposób nastêpuj¹cy: „Po
art. 1”... Mo¿e jednak najpierw to uzasadniê. Otó¿
parokrotnie przy okazji ustalania bud¿etu pañ-
stwa mówiliœmy o analogii miêdzy problemem fi-
nansowania nauki a problemem finansowania
obrony narodowej, w szczególnoœci mówili o tym
panowie senatorowie, którzy zasiadaj¹ w Komisji
Obrony Narodowej oraz w Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu. Otó¿ w ustawie o obronie narodowej
jest zapis, ¿e 1,95% produktu krajowego brutto
jest przeznaczane na obronnoœæ. Na œwiecie, po-
wiedzmy, w normalnych pañstwach proporcja
wydatków na wojsko i wydatków na naukê jest ta-
ka: 1,6% na wojsko i 1% na naukê. W Polsce na
wojsko wydaje siê oko³o 2%, na naukê 0,4%, czyli
to jest piêciokrotnoœæ, podczas gdy standardy
œwiatowe to 1,6% i 1%. Z tego wniosek, ¿e prze-
znaczamy na naukê trzy razy za ma³o. W zwi¹zku
z tym pozwalam sobie zg³osiæ poprawkê alternaty-
wn¹ do poprzedniej poprawki, polegaj¹c¹ na tym,
¿eby po art. 1 dodaæ art. 1a w brzmieniu: „Wydatki
na naukê finansowane przez ministra ustala siê
w ustawie bud¿etowej w wysokoœci zapewniaj¹cej
dojœcie do poziomu wydatków w roku 2015 nie
ni¿szego ni¿ 1% produktu krajowego brutto z ro-
ku poprzedniego”.

Proszê pañstwa, pytania pana senatora Kowal-
skiego i pani senator Fetliñskiej sk³aniaj¹ do
przytoczenia znanego powiedzenia, ¿e herbata nie
staje siê s³odsza od samego mieszania, trzeba je-
szcze wsypaæ do szklanki z herbat¹ cukier. Od
trzech lat toczy siê dyskusja o reformie nauki
i szkolnictwa wy¿szego. Przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ
œrodowisk, instytucji, wypowiada siê w tym du-
chu, ¿e du¿o mniej istotne s¹ zmiany struktural-
ne, a znacznie wa¿niejsze jest zwiêkszenie nak³a-
dów, ¿e efektywnoœæ wydatków jest nies³ychanie
wa¿na, ale poziom finansowania jest spraw¹ za-
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sadnicz¹. Czasami narzekamy na stan nauki
i szkolnictwa wy¿szego. Ale, o czym tu ju¿ by³a
mowa, nast¹pi³ piêciokrotny wzrost liczby stu-
dentów, zaœ nak³ady s¹ na tym samym poziomie,
liczebnoœæ kadry wzros³a o 60%. Mówimy o pozy-
cji w rankingach, ale milczymy na temat finan-
sów. Mo¿na by tu przywo³aæ takie stwierdzenie, ¿e
s¹ trzy poziomy finansowania: finansowanie na
poziomie prze¿ycia biologicznego, finansowanie
na poziomie utrzymania i eksploatacji infrastruk-
tury oraz finansowanie na poziomie zapewnia-
j¹cym rozwój. Otó¿ wydaje siê, ¿e obecnie finanso-
wanie nauki to jest finansowanie na poziomie
prze¿ycia biologicznego. Je¿eli oczekujemy, ¿e coœ
siê zmieni, ¿e bêd¹ nies³ychane efekty i wdro¿y siê
je w gospodarce, to niestety trzeba powiedzieæ, ¿e
przy tym poziomie finansowania to nie jest mo¿li-
we. A chcielibyœmy, ¿eby by³y nowe technologie,
bo mamy szansê rozwoju, mamy wielu wybitnych
naukowców, ¿eby by³y nano- i biotechnologie,
czysty wêgiel, nowoczesna energetyka, nowoczes-
ne materia³y.

A zatem bardzo proszê o poparcie tych alterna-
tywnych poprawek, które… Wielokrotnie w kwe-
stii finansowania wypowiadali siê i Konferencja
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, i rada
g³ówna, i sekcja nauki „Solidarnoœci”, i senaty
uczelni, i rektorzy.

Kolejn¹ spraw¹ jest pozycja Polskiej Akademii
Nauk w systemie nauki. Bardzo dziêkujemy panu
prezesowi, ¿e zaszczyci³ nas swoj¹ obecnoœci¹, ¿e
jest z nami w tej wa¿nej chwili. PAN to niezwykle
wa¿ny podmiot, skupiaj¹cy najwybitniejszych
naukowców. Ich liczba jest podana w ustawie, by-
³a o tym mowa. S¹ instytuty badawcze, wiele
z nich jest na niezwykle wysokim poziomie. Pan
prezes powiedzia³, ¿e 90% tych instytutów jest na
poziomie najwy¿szym. Zgodnie z dotychczasowy-
mi rozwi¹zaniami ustawowymi prezesa mianowa³
premier i by³o odrêbne finansowanie akademii.
W obecnej ustawie finansowanie Polskiej Akade-
mii Nauk odbywa siê z czêœci bêd¹cej w dyspozycji
ministra. To jest rozwi¹zanie, które nie wymaga
dodatkowych œrodków finansowych, wystarczy
tylko, aby pozostawiæ dotychczasowe rozwi¹za-
nia, jeœli chodzi o tê honorow¹ sprawê, sprawê
presti¿u, podmiotowoœci Polskiej Akademii Nauk.
Jest tu asymetria rozwi¹zañ, bo z jednej strony
ministerstwo wyzbywa siê finansowania badañ,
powo³uj¹c Narodowe Centrum Nauki, wzmacnia-
j¹c Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, a z dru-
giej strony w wiêkszym stopniu bierze pod swoj¹
opiekê Polsk¹ Akademiê Nauk. Skoro wa¿ne jest
spo³eczeñstwo informacyjne oraz nauka, to usza-
nujmy uczonych i nasz¹ Polsk¹ Akademiê Nauk.
Powróæmy do dotychczasowych rozwi¹zañ, do od-
rêbnoœci bud¿etu Polskiej Akademii Nauk. I sk³a-
dam stosown¹ poprawkê w tym zakresie. Dotyczy

ona tej jednej sprawy, ale jej konsekwencje znaj-
duj¹ siê jeszcze w piêciu innych miejscach
w ustawie.

Kolejna poprawka poszerza mo¿liwoœæ powo³y-
wania przez ministra finansów pewnych progra-
mów o powo³ywanie ich na wniosek jednostek ba-
dawczych, organów nadzoruj¹cych. Jest te¿ po-
prawka dotycz¹ca placówek naukowych, które
funkcjonuj¹ w ramach Polskiej Akademii Nauk.
To s¹ nies³ychanie wa¿ne sprawy, które przyczy-
niaj¹ siê do upodmiotowienia uczonych, badaczy,
naukowców.

Proszê pañstwa, na zakoñczenie chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e jesteœmy du¿ym pañstwem, mamy
wspania³¹ kulturê, wybitnych uczonych, ale m³o-
dzi ludzie uciekaj¹ za granicê, bo tu nie ma wa-
runków, jeœli chodzi o rozwój badañ. Nauka jest
lokomotyw¹ rozwoju spo³ecznego i gospodarcze-
go. Budowa œrodowiska naukowego jest proce-
sem d³ugotrwa³ym. Tutaj bardzo ³atwo coœ ze-
psuæ, ale ¿eby budowaæ, potrzebny jest czas, po-
trzebny jest klimat, potrzebne s¹ warunki. Nauki
nie mo¿na tworzyæ na rozkaz, naukê tworz¹ uta-
lentowane osobowoœci, ukszta³towane w œrodo-
wisku, które jest przesycone atmosfer¹ d¹¿enia
do prawdy przy zachowaniu uczciwoœci, dyscypli-
ny myœlenia, i na to w³aœnie s¹ potrzebne œrodki.
A te przyk³ady, które pada³y w trakcie zadawania
pytañ, powoduj¹ deprecjacjê takiego stanu rze-
czy. Zadaniem instytucji organizuj¹cych dzia³al-
noœæ naukow¹ jest umo¿liwienie kszta³towania,
sprzyjanie kszta³towaniu utalentowanych, nie-
przeciêtnych osobowoœci o samodzielnym i kryty-
cznym spojrzeniu na otaczaj¹c¹ nas rzeczywi-
stoœæ.

Chcia³bym na zakoñczenie powiedzieæ, mo¿e
w sposób trochê wznios³y, ale niezwykle dobitny,
¿e nauka jest czêœci¹ naszej kultury i stanowi ele-
ment ci¹g³oœci narodowej. Naród i pañstwo bez
kultury nie istniej¹, dlatego naród musi pracowaæ
nad sob¹, podnosiæ swoj¹ kulturê, w tym naukê,
by móc byæ partnerem dla innych pañstw. Czego
wszystkim nam ¿yczê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Górecki, proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie Preze-
sie! Panie Przewodnicz¹cy! Mówiê tak¿e do pana
profesora Rafalskiego.

Piêknie wypowiedzia³ siê na ten temat pan pro-
fesor Kazimierz Wiatr, przewodnicz¹cy naszej ko-
misji. Kiedyœ mówi³em, jeszcze w poprzedniej ka-
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dencji Senatu, ¿e s¹ pewne obszary dzia³añ
w pañstwie, w ka¿dym pañstwie, co do których
nie powinno byæ k³ótni politycznych, a jedynie po-
winniœmy czyniæ wszystko, aby rozwi¹zywaæ pew-
ne problemy ich dotycz¹ce. Te obszary dzia³añ po-
winny byæ rozpatrywane strategicznie. Miêdzy in-
nymi jednym z takich obszarów jest nauka, tak
wiêc praca nad ni¹ powinna toczyæ siê ponad po-
dzia³ami politycznymi.

Przede wszystkim chcia³bym odnieœæ siê do sa-
mej reformy nauki. I chcê powiedzieæ, ¿e patrzê na
pracê, na inicjatywê Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego z wyrazami uznania. Od dwu-
dziestu lat – jak mówi³em w trakcie przedstawia-
nia sprawozdania z posiedzenia komisji – nie by³o
tak jasnej koncepcji, jaka pojawi³a siê teraz,
wprowadzaj¹cej w ¿ycie tak du¿e zmiany. Nie s¹ to
jeszcze wszystkie zmiany, na które oczekujê, je-
dnak myœlê, ¿e praca nad nimi jest kwesti¹ naj-
bli¿szych lat.

Chcê powiedzieæ, ¿e w tym pakiecie ustaw jest
bardzo wyraŸne umocnienie systemu grantowe-
go, wprowadzenie zasad mocnego wspomagania
gospodarki narodowej. Nie ma te¿ miejsca – mó-
wiê to w nawi¹zaniu do wypowiedzi pani senator
Fetliñskiej – pominiêcie finansowania nauk pod-
stawowych. Badania podstawowe, w których
znajduje swoje miejsce tak¿e obszar nauk huma-
nistycznych, równie¿ bêd¹ finansowane.

Musimy mieæ œwiadomoœæ – mówiê to w na-
wi¹zaniu do wypowiedzi pana senatora Wiatra –
¿e przysz³oœæ kraju zwi¹zana jest z poziomem fi-
nansowania nauki, badañ naukowych. I czy to
nam siê podoba, czy nie, musimy mieæ tê œwiado-
moœæ i musimy podejmowaæ okreœlone dzia³ania.
Jesteœmy izb¹ wy¿sz¹, jesteœmy œrodowiskiem,
które mocno reprezentuje naukê tu, w Senacie,
i musimy uczyniæ wszystko, by nauka, która jest
kluczem do rozwoju kraju, rozwija³a siê. Dlatego
te¿ powinniœmy wspieraæ dzia³ania naszego mini-
sterstwa.

Jako przyk³ad chcê podaæ politykê, jak¹ reali-
zuj¹ Chiny, bo ju¿ dziœ pisze siê w mediach œwia-
towych, tak¿e w Polsce, o tym, ¿e Chiny prawdo-
podobnie przejm¹ pa³eczkê, bêd¹ liderem w ob-
szarze nauki, czyli przejm¹ to, co w tej chwili ma
miejsce w Ameryce Pó³nocnej.

Ostatnio prezydent Obama, niezale¿nie od kry-
zysu, w znaczny sposób podwy¿szy³ nak³ady na
naukê. Podobnie post¹pi³ prezydent Sarkozy –
w styczniu mówi³em, ¿e przeznaczy³ on kwotê po-
nad 3,5 miliarda euro na dodatkowe badania. Pa-
ni kanclerz Merkel równie¿ podjê³a dzia³ania w ce-
lu wzmocnienia nauki niemieckiej. A co u nas,
w Polsce?

Niestety, prawda jest taka – i o tym mówi³ pan
senator Wiatr – ¿e jest pewien kwotowy wzrost, co
mnie cieszy, ale nie jest on tym, czego oczekuje

œrodowisko naukowe. St¹d powinniœmy robiæ
wszystko, i to nie w walce politycznej, ale w walce
merytorycznej, albo te¿ w zakresie uœwiadamia-
nia, ¿e przysz³oœæ naszego kraju naprawdê zale¿y
od funkcjonowania nauki. Jeœli na ni¹ nie posta-
wimy, to, niestety, nie bêdziemy krajem dobrze
siê rozwijaj¹cym. To wszystko w nawi¹zaniu do
inicjacji, jak¹ uczyni³ pan senator Kowalski…
który w tej chwili rozmawia i nie s³ucha tego,
o czym mówiê.

(Senator Józef Bergier: O nauce.)
W³aœnie.
Chcê te¿ odnieœæ siê do Polskiej Akademii Nauk

– mówi³ o niej pan profesor Kleiber – która jest
korporacj¹ powo³an¹ w 1951 r., dziœ s¹ nawet opi-
nie, ¿e jest to stara komunistyczna struktura. ¿e
w ogóle trzeba by³oby j¹ nawet zlikwidowaæ. Kilka
lat temu przez Polskê przetoczy³a siê fala takiej
opinii, a przecie¿ w 1951 r. by³y inne czasy. Aka-
demiê powo³ano przede wszystkim po to, ¿eby by-
³a cia³em kontroluj¹cym œrodowisko naukowe,
a dziœ akademia ju¿ tego nie robi, ona jest ikon¹,
jest panteonem polskiej nauki. Skupia trzystu
piêædziesiêciu cz³onków korporacji, ma grubo po-
nad sto komitetów naukowych i konsoliduje po-
nad cztery tysi¹ce samodzielnych pracowników
naukowych – ponad cztery tysi¹ce! To wszystko
skupia siê przy Polskiej Akademii Nauk niezale¿-
nie od tego, czy jej cz³onkowie pracuj¹ na uczelni,
czy w instytutach.

Uwa¿am, ¿e powinniœmy zrobiæ wszystko, aby
ratowaæ presti¿ Polskiej Akademii Nauk, aby j¹
ratowaæ, wspieraæ, bo jest to niezwykle wa¿na in-
stytucja naszego kraju.

Jako cz³onek Polskiej Akademii Nauk pragnê
podziêkowaæ pani minister – mo¿e s³yszy mnie
w tej chwili – za to, ¿e by³a tak otwarta na pewne
zmiany w zapisach ustawowych. Przecie¿ pó³tora
roku temu zapisy o Polskiej Akademii Nauk by³y
nieco inne, a nawet zdecydowanie inne. I tylko
dziêki pewnej otwartoœci, przychylnoœci, czemuœ,
co okreœli³bym jako „du¿y friendship”, wprowa-
dzono spore zmiany. I te zmiany nie by³y wprowa-
dzane dlatego, ¿e ktoœ walczy³ o swój interes, ale
aby wesprzeæ presti¿ow¹ rolê Polskiej Akademii
Nauk. W imieniu korporacji muszê pani minister
za to podziêkowaæ, chcê te¿ powiedzieæ, ¿e jest to
dobrze odbierane. Pocz¹tkowo opinia cz³onków
akademii by³a ró¿na, jednak dziœ spo³ecznoœæ
akademicka, spo³ecznoœæ Polskiej Akademii Na-
uk, podchodzi do tego przychylnie.

Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e s¹ jeszcze pewne rze-
czy, nad którymi bêdziemy dyskutowali na posie-
dzeniu komisji. Zg³aszam kilka poprawek, ju¿ ich
nie przytaczam, bo nie mamy na to czasu, jednak
pozostajê z nadziej¹, ¿e pani minister je te¿ zaak-
ceptuje. Nie ma w tym mojego czy naszego, profe-
sorskiego, interesu, to le¿y w interesie korporacji
i wi¹¿e siê z presti¿em polskiej nauki. Sk³adam te
poprawki na rêce pana marsza³ka.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo…
(Senator Ryszard Górecki: Czy mogê jeszcze coœ

dodaæ?)
Bardzo proszê.

Senator Ryszard Górecki:
Krótko nawi¹¿ê do ustawy o Polskiej Akademii

Nauk, bo chcê powiedzieæ, ¿e ma ona swoje mocne
strony. Pierwsz¹ z nich jest odm³odzenie kadry,
a dowodem na to jest ustawowy limit wieku. Nie
mówi³em o tym prezesowi Kleiberowi, ale kiedy
miesi¹c temu by³em na posiedzeniu Prezydium
Polskiej Akademii Nauk, z przera¿eniem patrzy-
³em na to, jakie jest tam ograniczenie wiekowe,
jak zaawansowani wiekowo cz³onkowie akademii
tam pracuj¹. Trzeba w to w³¹czyæ m³odych ludzi.
Status cz³onka seniora jest tutaj, w moim pojêciu,
bardzo dobrym strategicznym rozwi¹zaniem.

Drugim elementem jest powo³anie akademii
m³odych uczonych. To bardzo wa¿na sprawa, bo
te¿ dotyczy w³¹czania m³odzie¿y.

Trzeci element: maksymalnie dwie kadencje
mo¿na byæ na stanowiskach kierowniczych. To
wszystko zmierza w kierunku odm³odzenia
kadry.

Kolejn¹ spraw¹ jest to, ¿e mamy ju¿ przepisy
reguluj¹ce uporz¹dkowanie spraw maj¹tkowych,
w sprawie których krytykowano korporacjê. To
nie by³y sprawy dzisiejszych w³adz, dzisiejszych
cz³onków, tylko sprawy, które przed trzydziesto-
ma czy czterdziestoma laty Ÿle rozwi¹zano i st¹d
dziœ osoby, które bior¹ za to odpowiedzialnoœæ,
czyli kierownictwo, musia³y za to odpowiadaæ.
Nikt jednak nie mówi³, ¿e tego nie naprawi, tak
wiêc korporacja, cz³onkowie Polskiej Akademii
Nauk, zaanga¿owa³a siê w to, by te sprawy uregu-
lowaæ.

Mamy nastêpny element: restrukturyzacjê
korporacji, wychodz¹c¹ naprzeciw, jak mówi³ pan
profesor Kleiber, interdyscyplinarnoœci badañ.
Zapisy zmierzaj¹ wyraŸnie w kierunku poprawy
struktury zarz¹dzania, umocnienia roli kancle-
rza, zmniejszenia liczby przewodnicz¹cych, ure-
gulowania kwestii odpowiedzialnoœci za wydzia³y
poszczególnych wiceprezesów Polskiej Akademii
Nauk – a wiêc tam bêd¹ te¿ pewne oszczêdnoœci –
a tak¿e powo³ania rad kuratorów, i to nie tylko z³o-
¿onych z cz³onków Polskiej Akademii Nauk, ale
tak¿e planowane jest w³¹czenie do procesów na-
prawy funkcjonowania akademii wybitnych
uczonych z zagranicy.

S¹ te¿ pewne s³aboœci tej ustawy, o których
chcê teraz powiedzieæ. Po pierwsze, brak jest klu-
czowych przepisów dotycz¹cych zasad prac nad
konsolidacj¹, integracj¹ œrodowiska naukowego.

Mówimy, ¿e idziemy w tym kierunku, ale dziœ jesz-
cze tego nie mamy. I powinniœmy opracowaæ
w niedalekiej przysz³oœci – tu s¹ panowie dyrekto-
rzy – zasady, prawne zasady, prawne podstawy
integracji, zw³aszcza lokalnych, regionalnych,
œrodowisk naukowych. Dziœ w wielu krajach, któ-
re s¹ liderami, s¹ research university, research
faculties, uniwersytety badawcze, wydzia³y ba-
dawcze, tworzy siê instytuty badawcze w wyniku
integracji rozproszonego potencja³u. I to mo¿na
by³oby robiæ, s¹ tendencjê do tego, ale musz¹ byæ
pewne regulacje prawne. I to jest sprawa kluczo-
wa w najbli¿szej przysz³oœci.

Uwa¿am te¿, ¿e powinno siê wprowadziæ obo-
wi¹zkow¹ wspó³pracê cz³onków instytutów Pol-
skiej Akademii Nauk i JBR z uczelniami wy¿szy-
mi, zw³aszcza w obszarze kszta³cenia kadr nauko-
wych. I rozwa¿y³bym nawet wprowadzenie
w ustawie, o której mówi³a pani minister, w nowe-
lizacji czy w nowym prawie o szkolnictwie wy¿-
szym, zapisu ograniczaj¹cego mo¿liwoœæ prowa-
dzenia doktoratów, realizacji kariery naukowej
tylko do uczelni, ale we wspó³pracy z kadr¹ aka-
demick¹ z instytutów naukowych. Ka¿dy z profe-
sorów powinien obligatoryjnie byæ cz³onkiem jed-
nej wybranej rady, byæ akceptowany przez tê radê
i wspó³pracowaæ z ni¹. W ten sposób ten wielki po-
tencja³ bêdzie wykorzystany zw³aszcza, jak po-
wiedzia³em, do kszta³cenia kadr naukowych.

Chyba ju¿ wszystko powiedzia³em, nie bêdê da-
lej mówi³. To s¹ moje apele i jednoczeœnie podziê-
kowania, Panowie Dyrektorzy.

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

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie Polskiej Aka-

demii Nauk! Wysoka Izbo!
Ja równie¿ muszê zacz¹æ od gratulacji dla pani

minister. Panie Wojciechu, mam nadziejê, ¿e pan
przeka¿e te gratulacje. To, ¿e szeœæ projektów
ustaw Sejm przyj¹³ praktycznie bez poprawek,
jest na pewno wynikiem szerokich konsultacji
spo³ecznych, które mia³em okazjê obserwowaæ
i w których równie¿ uczestniczy³em.

Nie bêdê nawi¹zywa³ do kwestii, dlaczego s¹
dwa centra – Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju
oraz Narodowe Centrum Nauki – poniewa¿ moi
przedmówcy ju¿ to wyjaœniali, pani minister te¿ to
wyjaœnia³a. To nie budzi ¿adnych moich w¹tpliwo-
œci, uwa¿am, ¿e powinny byæ te dwa centra.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na te kwestie, które
tu nie by³y podnoszone.

Ewidentnie w projektach ustaw poszerzono
kompetencje, na przyk³ad Rady Narodowego Cen-
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trum Badañ i Rozwoju. W art. 15 jest zapisane, ¿e
rada przygotowuje i przedstawia ministrowi do
zatwierdzenia projekty strategicznych progra-
mów badañ naukowych i prac rozwojowych, a te-
go w starej ustawie w ogóle nie by³o, takich kom-
petencji rada nie mia³a.

Co wiêcej, chcê przypomnieæ, ¿e w ustawie o za-
sadach finansowania nauki, w art. 9 pkt 6 – i mu-
szê podkreœliæ, ¿e jest to naprawdê ogromne
osi¹gniêcie – jest zapisane, ¿e minister przyznaje
œrodki finansowe na naukê, w tym miêdzy innymi
na biblioteki naukowe niewchodz¹ce w sk³ad je-
dnostek naukowych. Niestety, nie znalaz³ siê tu
zapis mówi¹cy explicite, ¿e bêdzie w ten sposób fi-
nansowana Wirtualna Biblioteka Nauki, któr¹
pani minister uruchomi³a 1 paŸdziernika 2009 r.
To jest naprawdê ogromne osi¹gniêcie i zdobycz
œrodowiska naukowego, poniewa¿ w ten sposób
dostêp do literatury naukowo-technicznej jest fi-
nansowany a priori przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego, a nie przez poszczegól-
nych rektorów poszczególnych jednostek.

Innymi s³owy, to wszystko to s¹ zmiany zmie-
rzaj¹ce w dobrym kierunku, co do nich w ogóle nie
mam w¹tpliwoœci.

Podniosê jednak kwestiê, która wywo³a³a du¿¹
burzê i dyskusjê. Ja z³o¿ê jednak poprawkê do
ustawy o zasadach finansowania nauki, zmierza-
j¹c¹ do wykreœlenia lit. c w art. 2 w pkcie 4. Chcê
zwróciæ pañstwa uwagê na pewien fakt. Rozu-
miem, ¿e je¿eli cokolwiek komercjalizujemy… Po-
dam konkretny przyk³ad. Dostajê 1 milion z³, obo-
jêtnie czy z NCBiR, czy z NCN, bo to s¹ œrodki pub-
liczne, na opracowanie nowej technologii leku ge-
nerycznego. ¯eby sprawdziæ technologiê, musimy
wyprodukowaæ partiê tego leku. Wyprodukowa-
liœmy. Na badania dosta³em 1 milion z³. W œwietle
tego zapisu, nie mogê sprzedaæ tych 50 kg tego le-
ku, muszê go zniszczyæ, chyba ¿e sprzedam go fir-
mie farmaceutycznej. Jeœli, za³ó¿my, sprzedam to
za 500 tysiêcy z³, to wtedy odliczam to od pomocy
publicznej, czyli zwracam kwotê do bud¿etu. I to
rozumiem.

Zapis w art. 2 pkt 4 lit. b mówi: opracowywanie
prototypów o potencjalnym wykorzystaniu ko-
mercyjnym oraz projektów pilota¿owych… itd.
…w przypadku, gdy projekty pilota¿owe lub de-
monstracyjne maj¹ byæ nastêpnie wykorzystane
do celów komercyjnych – wszelkie przychody uzy-
skane z tego tytu³u nale¿y odj¹æ od kwoty kosztów
kwalifikowanych pomocy publicznej. I ten zapis
moim zdaniem absolutnie zabezpiecza nas w za-
kresie przepisów unijnych, które w ogóle id¹ da-
lej, bo mówi¹: do uzyskania pomocy pañstwa
kwalifikuje siê tak¿e dzia³alnoœæ zwi¹zana z pro-
dukcj¹ eksperymentaln¹ oraz testowaniem pro-
duktów, procesów i us³ug pod warunkiem, ¿e nie
s¹ one wykorzystywane ani przekszta³cane z myœ-

l¹ o zastosowaniach przemys³owych lub komer-
cyjnych.

Mam wiêc ogromn¹ proœbê, szczególnie do ko-
legów z komisji i do ekspertów pani minister: za-
stanówcie siê, panowie, czy s¹ jakieœ negatywne
skutki tego, ¿e zostawimy lit. b, która explicite
mówi o tym, co jest pomoc¹ publiczn¹, kiedy trze-
ba zwracaæ œrodki, co jest komercjalizacj¹, a usu-
niemy lit. c, która moim zdaniem niczemu nie s³u-
¿y. To jest pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Chcia³bym jeszcze coœ zapro-
ponowaæ. Ju¿ mówi³em o tym, ¿e kompetencje
Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju, szczegól-
nie Rady NCBiR, jak i Narodowego Centrum Nau-
ki, s¹ zdecydowanie poszerzone. Te centra musz¹
przedstawiaæ programy, wykorzystywaæ eksper-
tów, zamawiaæ ekspertyzy itd. W zwi¹zku z tym –
a mówiê na podstawie doœwiadczenia – po to, ¿e-
by by³o to jasne, proponujê zmianê w art. 19,
w którym znajdzie siê zapis mówi¹cy o tym, ¿e ob-
s³ugê administracyjn¹, prawn¹ oraz finansow¹
organów centrum zapewnia biuro. O co chodzi?
O to, ¿e rada, zarówno NCN, jak i NCBiR, nie dys-
ponuje ani sekretariatem, ani finansami itd., na-
tomiast zamawia odpowiednie ekspertyzy,
w zwi¹zku z czym s¹ koszty. I ¿eby nie by³o w¹tpli-
woœci, ¿e centrum mo¿e za to zap³aciæ, powinniœ-
my wprowadziæ taki zapis, który jednoznacznie
bêdzie mówi³, ¿e rada w zakresie swojej dzia³alno-
œci statutowej pod wzglêdem prawnym, finanso-
wym i administracyjnym jest obs³ugiwana przez
biuro i administracjê centrum. To s¹ dwie nastêp-
ne poprawki. Mam nadziejê, ¿e nie budz¹ one ¿a-
dnych w¹tpliwoœci.

Jeœli mam jeszcze dwie minuty, to chcia³bym
powiedzieæ kilka s³ów. Cieszê siê niezmiernie, ¿e
na tej sali pañstwo senatorowie podnosili pro-
blem m³odych pracowników nauki, poniewa¿
jest to faktycznie niezmiernie istotny element.
I chcê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju og³osi³o w ubieg³ym
roku program „Lider”, skierowany wy³¹cznie do
m³odych pracowników nauki, i program ten
spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem.
Centrum rozdzieli³o dwadzieœcia stypendiów al-
bo grantów wœród tych m³odych ludzi w wysoko-
œci…

(Senator Ryszard Bender: Ale to nie po polsku.)
To nie jest stypendium, to nie jest to samo. To

inaczej, Panie Profesorze, ¿eby by³o po polsku:
pieni¹dze na dzia³alnoœæ naukow¹. Bud¿et to
1 milion z³ na jednego beneficjenta. To naprawdê
s¹ piêkne pieni¹dze. Co wiêcej, do tego konkursu
zg³osi³o siê dwieœcie dwadzieœcia osób, rozdzieliœ-
my tylko dwadzieœcia grantów. Mam nadziejê, ¿e
w nastêpnych latach bêdzie to równie¿ kontynuo-
wane. Innymi s³owy, dostrzegamy problem m³o-
dych pracowników nauki i szukamy ró¿nych pro-
gramów, które bêd¹ wspiera³y m³odych, kreaty-
wnych ludzi.
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I ostatnia kwestia, mo¿e przedostatnia, zwra-
cam siê do pani senator Fetliñskiej. Ja nie mam
obaw, ¿e nauki humanistyczne bêd¹ jakoœ po ma-
coszemu traktowane. Po pierwsze, Narodowe
Centrum Nauki to bêdzie jeden z g³ównych stru-
mieni finansowania, po drugie, wszystkie wydzia-
³y humanistyczne, o czym równie¿ trzeba pamiê-
taæ, maj¹ jeszcze dzia³alnoœæ statutow¹, a to jest
zupe³nie niezale¿ny strumieñ finansowania.

I na koniec powiem, ¿e jestem przekonany, ¿e
niestety tak d³ugo, jak d³ugo d³ug publiczny bê-
dzie na tym poziomie, na którym jest dzisiaj, bê-
dziemy mieli k³opoty z tym, ¿eby zwiêkszaæ bud¿et
na szkolnictwo wy¿sze i przede wszystkim na ba-
dania. To jest pierwsza uwaga. Ale mam równie¿
propozycjê. Gdybyœmy zadecydowali ponad po-
dzia³ami partyjnymi, ¿e czêœæ œrodków, na przy-
k³ad 0,9%, przeznaczanych na obronê narodow¹
przesuniemy na naukê i szkolnictwo wy¿sze,
by³by to, myœlê, ogromny krok do przodu. Przy
czym zwracam pañstwa uwagê na fakt, ¿e pani
minister Kudrycka praktycznie ju¿ zrobi³a pewn¹
tego typu roszadê, bo jak siê wczytamy w ustawê
o finansowaniu nauki i o Narodowym Centrum
Badañ i Rozwoju, to zobaczymy, ¿e s¹ tam bada-
nia z zakresu obronnoœci kraju, a to s¹ œrodki,
które kiedyœ by³y w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, teraz zaœ bêd¹ tutaj. Dziêkujê za uwagê, li-
cz¹c na przyjêcie moich poprawek, Koledzy
Cz³onkowie Komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W przeciwieñstwie do przedmówcy, pana sena-

tora Rachonia, nie jestem rozentuzjazmowany li-
cznymi aktami prawnymi, które uchwalamy,
a które dotycz¹ uniwersytetów, dotycz¹ nauki.
Ju¿ to zreszt¹ przejawi³em w obecnoœci pani mini-
ster, zadaj¹c pytanie. By³oby dobrze, gdybym siê
pomyli³, gdybym nie mia³ racji, gdyby to zaowoco-
wa³o z korzyœci¹ dla nauki polskiej, która nie jest
dziœ w czo³ówce europejskiej, ba, jak wiemy, cho-
cia¿ tê wiedzê chowamy, cofnêliœmy siê i to znacz-
nie na wielu polach. Dotyczy to humanistyki, do-
tyczy to równie¿ badañ historycznych. Mówiê to
bez os³onek. Uwa¿am, ¿e by³oby lepiej, gdyby by³
jeden akt prawny odnosz¹cy siê do Narodowego
Centrum Badañ i Rozwoju, obejmuj¹cy tak¿e Na-
rodowe Centrum Nauki. To trochê pachnie tauto-
logi¹ i rzeczywiœcie, jeœli wejdziemy w szczegó³y,

to oka¿e siê, ¿e wiele spraw jest niejako wspól-
nych.

Narodowe Centrum Nauki – badania podsta-
wowe. Bardzo dobrze, ¿e zwróci na nie uwagê, ale
przecie¿ Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju te¿
tych badañ nie pominie. Tak ¿e jest tutaj jakieœ
zachodzenie na siebie zadañ czy nadmierne wza-
jemne ich ³¹czenie siê. W obu instytucjach specy-
fika nie jest wyraŸnie zaznaczona.

Ale ju¿ te generalne sprawy chcê zostawiæ i po-
ruszyæ parê szczegó³ów, powiedzieæ na przyk³ad,
¿e bêdzie bardzo rozwiniêta administracja, bê-
dzie przerost struktur administracyjnych. To wi-
daæ. Dyrektorzy bêd¹ mieli biura, wiemy, jak te
biura siê rozrosn¹. Nie zawsze biuro, zw³aszcza
u nas w Polsce, jest przyjazne badaniom nauko-
wym i dla nich korzystne. Ci dyrektorzy bêd¹
znali jêzyk angielski w stopniu pozwalaj¹cym na
swobodne porozumienie, jêzyk angielski dzisiaj
wystarcza w kontaktach handlowych, w kontak-
tach dotycz¹cych przemys³u, ale ju¿ w innych
dziedzinach nie. Po to, ¿eby poznaæ jak w po-
szczególnych czêœciach geograficznych œwiata
stoi nauka, trzeba oprócz angielskiego, co jest
nécessaire, co jest niezbêdne, konieczne, znaæ
jêzyk kraju, którego badaniami siê interesujemy.
Poza tym rozbudowywane s¹ rady, które niekie-
dy bêd¹ mia³y jedynie g³os doradczy. Lepiej by³o-
by chyba, ¿eby w³¹czyæ do pracy dyrektorów de-
partamentów, nie zaœ tych rad, które powstan¹,
¿eby nie mno¿yæ bytów.

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e przed wojn¹ pro-
fesor Ignacy Czuma, niezasiadaj¹cy w ¿adnych
radach, referowa³ zawsze listê cywiln¹ prezydenta
w Sejmie, poza tym by³ œwietnym finansist¹, cz³o-
wiekiem o przekonaniach bardzo katolickich,
umia³ w tamtym okresie przeforsowaæ i za³atwiæ
to, ¿eby nie mno¿yæ uczelni prywatnych. Dziêki
niemu KUL otrzyma³ prawa uczelni pañstwowej,
a Wolna Wszechnica nie otrzyma³a. Mo¿liwoœci
dzia³ania nie zale¿¹ od takich ró¿nych instytucji,
na co zwracam uwagê.

Rada wybiera koordynatorów dyscyplin. No po
co koordynatorzy dyscyplin! Wystarczy, ¿e bêdzie
ktoœ w ministerstwie. I ten ktoœ bêdzie siê leni³, bo
bêdzie koordynator. Niech on siê tym zajmie i or-
ganizuje konkursy, a rzetelnoœæ, bezstronnoœæ
opinii przeka¿my innym.

Mia³em mo¿liwoœæ spotkaæ kiedyœ pana mini-
stra Wac³awa Jêdrzejewicza. Mimo ¿e mia³ ju¿ po-
nad dziewiêædziesi¹t lat, zachowa³ ¿ywoœæ
umys³u. Opowiada³, jak walczy³ z nadmiernym
rozwojem administracji. Mia³ du¿e Ministerstwo
Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego
i tylko dwóch wiceministrów. Mówi³: Po co mi wiê-
cej? Mia³em do spraw koœcielnych ksiêdza ¯on-
go³³owicza z Wilna, bo jemu wierzy³em. On mi to
za³atwia³. A drugiego wiceministra mia³em do in-
nych uczelni. A gdy trzeba by³o mieæ jak¹œ opiniê,
zwraca³em siê wtedy albo do kogoœ wybitnego, na
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przyk³ad w matematyce do Banacha, którego za-
prasza³em, i to mi wystarcza³o, albo do szko³y Wa-
welberga i Rotwanda, i oni mi to wyjaœniali. Nie
trzeba tworzyæ, mówi³, nadmiernie bytów, bo te
gremia czyni¹ pozorny rozwój.

I jeszcze jedno chcia³bym poruszyæ. Z gorliwo-
œci¹ wart¹ innej sprawy zwrócono tutaj uwagê na
to, a¿eby nie by³o zwi¹zków ma³¿eñskich i powi-
nowactwa miêdzy profesorami czy innymi osoba-
mi zasiadaj¹cymi w tych gremiach obu instytu-
tów, ¿eby to nie by³y ma³¿eñstwa. A na koci¹ ³apê
mo¿na, prawda? (Weso³oœæ na sali)

Chcê wobec tego przypomnieæ Piotra Curie
i Mariê Sk³odowsk¹-Curie, on j¹ przecie¿ forowa³,
razem zasiadali w Instytucie Pasteura i w innych
instytucjach. Ona znowu swojego ziêcia Joliot-
-Curie mocno forsowa³a, dziêki czemu zyska³ re-
putacjê, on nawet dobra³ sobie do swojego na-
zwiska Joliot nazwisko Curie i mimo to, a mo¿e
i poza tym, sta³ siê osob¹ ogromnie forowan¹
przez Józefa Wisarionowicza Stalina i mia³ jego
nagrodê. Ale zna³ siê na rzeczy i to by³o potwier-
dzone pieczêci¹, a w³aœciwie opini¹ Marii Curie-
-Sk³odowskiej.

W moim przekonaniu pani minister powinna
zwróciæ uwagê równie¿ na to, czy te instytuty nie
os³abi¹ uniwersytetów, które i tak s¹ rachityczne,
bo siê podzieli³y. Przecie¿ znamy wielkie uniwer-
sytety w Leuven, w Louvain la Neuve, w Lejdzie,
w Liège, gdzie jednostkami uniwersytetu s¹ rów-
nie¿ specjalnoœci politechniczne, sportowe, arty-
styczne, medyczne. To daje si³ê. A my nagle idzie-
my wbrew tendencjom europejskim, wbrew
pr¹dowi i zamiast zwieraæ szeregi, integrowaæ siê,
to my siê rozdrabniamy.

I ostatnia sprawa, która mnie tu jakoœ ucieszy-
³a, jeœli dobrze zrozumia³em i nie ucieszy³em siê
za wczeœnie. Pani minister stwierdzi³a, ¿e dokto-
raty bêdzie mo¿na robiæ niekoniecznie w obrêbie
studiów doktoranckich. Rzeczywiœcie studia do-
ktoranckie to jest kalka aspirantury sowieckiej.
Dawniej tego nie by³o. To jest infantylizacja do-
ktorantów. Kiedyœ po prostu mia³o siê ksi¹¿ki, pi-
sa³o siê i przedstawia³o, cz³onek rady wydzia³u
przedstawia³ i uzyskiwa³ doktorat. Tak na przy-
k³ad by³o – tu s¹ ludzie z Kaszub – w przypadku
Andrzeja Bukowskiego. Zanim sta³ siê postaci¹
publiczn¹, napisa³ œwietn¹ ksi¹¿kê o regionaliz-
mie kaszubskim. Profesorowie bodaj¿e z uniwer-
sytetu toruñskiego poprosili go, ¿eby przedstawi³
j¹ jako doktorat, i uzyska³ doktorat. Trzeba takich
ludzi szukaæ, zbli¿aæ do uniwersytetu, dawaæ im
mo¿liwoœæ zdobywania doktoratów, póŸniej habi-
litacji. Jeœli mo¿na rozwin¹æ system stypendial-
ny, jeœli mo¿na by by³o przeznaczyæ pieni¹dze na
stypendia – takie nadzieje pani minister obudzi³a
i za to jestem wdziêczny – to by³oby lepsze ni¿
przeznaczenie ich na pensje dla ró¿nych dyrekto-

rów wymienionych tu instytucji, nie tylko Naro-
dowego Centrum Badañ i Rozwoju, Narodowego
Centrum Nauki, dla wicedyrektorów, na system
urzêdniczy, bo to siê przyda, ale to powinno byæ
wtórne. Chodzi o dba³oœæ o to, ¿ebyœmy mieli do-
brych doktorów, po habilitacjach, ¿eby poszerzali
nasz¹ profesurê, tak abyœmy znowu byli cenieni
we wszystkich dziedzinach, czy w wiêkszoœci dzie-
dzin, w krajach Europy Zachodniej oraz Europy
Wschodniej. Dziêkujê.

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

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja mo¿e rozpocznê od tego, ¿e bardzo siê cieszê,

bo apele niektórych, aby o sprawach nauki i edu-
kacji rozmawiaæ ponad podzia³ami, sta³y siê rze-
czywistoœci¹, to ma miejsce. Wszyscy mówimy
z trosk¹ o nauce, o tym, jaka ona jest wa¿na, jak
kluczowy jest to obszar, decyduj¹cy o nowoczes-
nej gospodarce. To bardzo cieszy.

Proszê pañstwa, je¿eli chodzi o ten pakiet
ustaw, to ja równie¿, Panie Senatorze, pyta³em
o to pani¹ minister, ³¹czy³em naukê i szkolnictwo
wy¿sze. Mamy bardzo du¿o ustaw, które to regu-
luj¹, i nie wiem, czy w tej sytuacji konsolidacja,
o której mówi³ pan senator Górecki, nie jest
utrudniona. Pani minister mówi³a o tym, ¿e pew-
nie w drugiej fazie bêdzie mo¿na siê zastanawiaæ
nad konsolidacj¹.

To, co cieszy i co rzeczywiœcie pojawi³o siê po
raz pierwszy, to fakt, ¿e to jest komplet ustaw,
który reguluje w³aœciwie wszystko. Ja pamiêtam,
¿e parê lat temu, gdy by³o tworzone Narodowe
Centrum Badañ i Rozwoju, otrzymaliœmy tylko
sygna³, ¿e ono powstanie, ale do tej pory tego nie
by³o. W tej chwili mamy to wszystko, co jest moim
zdaniem dobrze u³o¿one, choæ oczywiœcie uwa-
¿am, ¿e powinno byæ mniej ustaw.

Proszê pañstwa, pakiet tych ustaw rzeczywi-
œcie realizuje g³ówne cele, które za³o¿yliœmy,
obejmuje to, czego oczekujemy od nauki, tak¿e
to, co jest artyku³owane w ró¿nego rodzaju sta-
nowiskach, czy to Rady Europejskiej, czy to Ko-
misji Europejskiej, w których podkreœla siê zna-
czenie jakoœci, coraz wy¿szej jakoœci, potrzebê
przybli¿enia szkolnictwa i nauki do gospodarki
oraz do otoczenia, w wiêkszym stopniu adreso-
wania tego, co siê dzieje w tym obszarze, do m³o-
dych naukowców i tego, ¿eby to by³ system trans-
parentny, bo kwestie etyki s¹ niezwykle wa¿ne.
To jest widoczne w tym pakiecie ustaw, on zmie-
rza w tê stronê. Dlatego nie mam w¹tpliwoœci, ¿e
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bêdê popiera³ te ustawy wraz z poprawkami ko-
misji, które te¿ s¹ dobre, szczególnie z t¹ popraw-
k¹, któr¹ zg³osi³ dzisiaj pan senator Rachoñ. Ja
myœlê, ¿e to jest rozwi¹zanie, które pozwoli nam
unikn¹æ pewnych problemów, zwi¹zanych z wy-
korzystaniem œrodków.

Przychylam siê równie¿ do opinii, ¿e kwestia fi-
nansowania nauki jest niezwykle wa¿na. Mo¿emy
tu wprowadzaæ ró¿ne regulacje, ale je¿eli nie bê-
dzie wiêcej œrodków, to te mo¿liwoœci zawsze bêd¹
ograniczone. Mówimy o udziale procentowym
œrodków z PKB przeznaczanych na naukê, który
w porównaniu z istniej¹cymi w pañstwach Unii
Europejskiej jest na jednym z najni¿szych pozio-
mów, a jeœli popatrzymy na kwoty, na to, ile te
œrodki znacz¹, porównuj¹c wysokoœci bud¿etów
ró¿nych pañstw, to siê oka¿e, ¿e to jest jeszcze
mniej. Gdy przeœledzimy to, co siê dzieje w tym ob-
szarze od dwudziestu lat, to oka¿e siê, ¿e ci¹gle siê
o tym mówi³o. By³y rysowane ró¿ne strategie z wy-
kresami, wariant optymistyczny, wariant pesy-
mistyczny… A gdyby nawet ten wariant najbar-
dziej pesymistyczny, zapisany wiele lat temu, by³
realizowany, to mielibyœmy dziœ finansowanie na
zupe³nie innym poziomie. Tymczasem okazywa³o
siê, ¿e zawsze to by³y pobo¿ne ¿yczenia, a potem,
gdy przychodzi³o co do czego, do dyskusji nad bu-
d¿etem na kolejnym rok, to mówiliœmy, ¿e rozpo-
czniemy realizacjê tej linii, tej strategii, ale dopie-
ro od nastêpnego roku.

Pan senator Wiatr porówna³ wielkoœæ œrodków
wydawanych na naukê i na obronnoœæ. Ja przy tej
okazji, proszê pañstwa, mogê powiedzieæ, ¿e Pol-
ska nale¿y do nielicznych pañstw, w których ³¹cz-
ne œrodki przeznaczane na naukê i szkolnictwo
wy¿sze s¹ mniejsze ni¿ te przeznaczane na obron-
noœæ. Powstaje pytanie, czy my zmierzamy w kie-
runku obronnoœci typu militarnego, czy zmierza-
my do obronnoœci poprzez budowanie nowoczes-
nej gospodarki, stawianie na wiedzê i poprzez nie-
jako walkê ekonomiczn¹, w której mo¿emy z inny-
mi wygrywaæ.

(Senator Ryszard Bender: Panie Senatorze,
przed wojn¹ nie by³o inaczej.)

Proszê pañstwa, dzisiaj niewiele jest pañstw,
w których na obronnoœæ wydaje siê wiêcej ni¿ na
naukê i szkolnictwo wy¿sze razem wziête. Ja to
tylko powtarzam. Proszê pañstwa, to tyle, je¿eli
chodzi o sprawy ogólne. Teraz przejdê do kon-
kretów.

Mam w¹tpliwoœci dotycz¹ce wskazanych kate-
gorii. Pani Minister, rz¹d na pocz¹tku zapropono-
wa³ ocenê, powiedzmy, parametryczn¹ poszcze-
gólnych jednostek; dzisiaj tak to jest robione. Pani
minister zaproponowa³a kategorie A, B i C, Sejm
do³o¿y³ kategoriê A+, dlatego s¹ nie trzy, lecz czte-
ry kategorie. W tej sytuacji moje zdziwienie budz¹
tu dwie sprawy. Pierwsza sprawa. Dlaczego pro-

ponuje siê kategorie A+, A, B i C, w sytuacji gdy od
razu mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ cztery, i oznaczyæ je
A, B, C i D, bez ¿adnych plusów itd. Wobec tego…

(Senator Ryszard Bender: …mo¿e dojœæ drugi
plus.)

W³aœnie. Panie Profesorze, to mi przypomina
sytuacjê, która mia³a miejsce w KBN. Gdy oceny
by³y bardzo wysokie, coraz wy¿sze, to najpierw
dodano A+, potem A++, nastêpnie A+++ itd. W ten
sposób by³o to rozbudowywane. Proszê pañstwa,
ja jestem zwolennikiem jednoznacznoœci, tego,
aby by³o A, B, C i D, i tylko tak.

Druga w¹tpliwoœæ dotycz¹ca tych kategorii
wi¹¿e siê z tym, ¿e je¿eli nawet mamy kategorie A,
B i C, wy³¹czam tê A+, to wtedy sytuacja jest taka,
¿e jest poziom bardzo dobry, potem jest poziom
akceptowalny z rekomendacj¹ wzmocnienia dzia-
³alnoœci, dzia³ania w kierunku poprawy, czyli
trzeba coœ tam u siebie robiæ, to jest kategoria B,
i trzecia kategoria, kategoria C, oznacza poziom
niezadowalaj¹cy. Zatem na dobr¹ sprawê nie ma
tutaj nigdzie kategorii, która oznacza, ¿e jest to
podmiot dobry i niech tak dalej dzia³a. Takiej oce-
ny nie ma, jest tylko negatywna albo prawie nega-
tywna, bo akceptowalna, to znaczy, ona jest nega-
tywna, ale jeszcze do zaakceptowania. Do tego do-
daje siê jeszcze rekomendacje. Moim zdaniem,
jest to klasyfikacja co najmniej dziwna, wobec te-
go ja proponujê, ¿eby tamte nazwy by³y w³aœciwe,
¿eby zamiast A+ by³ poziom bardzo dobry, za-
miast A by³ poziom dobry, zamiast B by³ poziom
zadowalaj¹cy z jakimiœ rekomendacjami, a za-
miast poziomu C – niezadowalaj¹cy. To jest wtedy
jasne i klarowne. To jest jedno.

Jest jeszcze druga sprawa, na któr¹ chcê zwró-
ciæ uwagê, a której my tutaj nie widzimy, miano-
wicie sposób, w jaki dokonuje siê ocen i jak gdyby
podzia³u podmiotów dzia³aj¹cych w tym obrêbie
na poszczególne kategorie. Jest zapis, który mó-
wi, ¿e na przyk³ad w kategorii A tych podmiotów
nie mo¿e byæ wiêcej ni¿, powiedzmy, 10%, w kate-
gorii B musi byæ tyle i tyle procent, a w kategorii C
na przyk³ad te¿ nie wiêcej ni¿ 10–20%. Proszê so-
bie wyobraziæ sytuacjê… Moim zdaniem jest to ty-
powa ocena wzglêdna, porównujemy jeden pod-
miot z drugim. Mo¿e siê okazaæ, proszê pañstwa,
¿e bêdzie sytuacja taka, i¿ bêdziemy mieli w Pol-
sce trzy podmioty, które dzia³aj¹ w jakimœ obsza-
rze i wszystkie s¹ na najwy¿szym œwiatowym po-
ziomie; mo¿na te¿ podaæ przyk³ad drugi, ¿e mamy
trzy takie, z których wszystkie s¹ na najgorszym
poziomie. I teraz poniewa¿ trzeba to podzieliæ tak,
¿e czêœæ musi byæ na najlepszym poziomie, czêœæ
na œrodkowym, a czêœæ na najni¿szym, to siê oka-
¿e, ¿e podmiot, który jest w ogóle na najni¿szym
poziomie, ma tutaj wyró¿niaj¹c¹ siê kategoriê. Al-
bo jeœli mamy trzy podmioty na najwy¿szym œwia-
towym poziomie, to jeden z nich musi odpaœæ, bo
co najmniej tyle i tyle procent musi byæ w tej kate-
gorii najni¿szej. Tylko ¿e to jest regulowane w roz-
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porz¹dzeniach, my ich tutaj przynajmniej nie wi-
dzimy, a z tymi obowi¹zuj¹cymi to tak jest… To,
co my mo¿emy zrobiæ, to moim zdaniem, znorma-
lizowaæ sprawy zwi¹zane z tym podzia³em, z kla-
syfikacj¹ i z tymi grupami. Wobec tego sk³adam
takie poprawki, z tym ¿e gdyby by³y problemy z ich
przyjêciem, to jest jeszcze taki wariant, ¿eby ten
akceptowalny poziom nie mia³ takiego znaczenia
pejoratywnego. Niech on bêdzie zadowalaj¹cy
z jakimiœ wskazaniami, ale ¿eby on nie by³ zale-
dwie akceptowalny. A wiêc w³aœnie takie propozy-
cje sk³adam, proszê pañstwa, Panie Marsza³ku.

Jest jeszcze jedna poprawka. Mówimy, ¿e to, co
siê realizuje w Narodowym Centrum Nauki,
w ogóle ma nie mieæ praktycznych zastosowañ.
Moim zdaniem ka¿de badania podstawowe maj¹
gdzieœ tam w perspektywie jakieœ u¿ytkowe zna-
czenie. Jest zapis, ¿e maj¹ one nie byæ nastawione
na aplikacje, ale moim zdaniem chodzi tylko o to,
¿e nie mog¹ byæ bezpoœrednio nastawione na te
aplikacje, zaœ generalnie, moim zdaniem, powin-
ny mieæ tak¹ mo¿liwoœæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz ja sobie pozwolê zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja muszê powiedzieæ, ¿e ju¿ dosyæ dawno utra-

ci³em kontakt z nauk¹ i w zwi¹zku z tym trudno
mi siê wypowiadaæ na tematy zwi¹zane z jej orga-
nizacj¹. Bêdê polega³ na opinii kolegów senato-
rów, którzy uznali stronê organizacyjn¹ przedsta-
wianych ustaw za ca³kowicie zadowalaj¹c¹, wrêcz
za pewien sukces organizacji nauki w Polsce.

Nie ulega dla mnie ¿adnej w¹tpliwoœci… Ca³ko-
wicie zgadzam siê ze zdaniem senatora Wiatra
o mieszaniu gorzkiej herbaty. Proszê pañstwa, to,
¿e w nauce polskiej a¿ bida piszczy, jest po prostu
oczywiste. To jest oczywiste, kiedy spojrzy siê w³a-
œnie na zarobki naszych uczonych. Je¿eli rzeczy-
wiœcie w Polskiej Akademii Nauk siatka p³ac pro-
fesorów zaczyna siê od 2770 z³, to muszê powie-
dzieæ, ¿e znalezienie przyzwoitego uczonego, któ-
ry zajmowa³by siê prac¹ naukow¹ za 2770 z³, jest
po prostu ca³kowicie, ale to ca³kowicie nierealne.

(Senator Edmund Wittbrodt: I to musi byæ pro-
fesor.)

I to w randze profesora.
Proszê pañstwa, ja jestem, ¿e tak powiem, stare

pokolenie, które jeszcze mia³o… Oczywiœcie wszy-
stko uleg³o zmianie, jest du¿e upowszechnienie.
Kiedy ja studiowa³em, studia wy¿sze stanowi³y
pewn¹ formê ekskluzywnego wykszta³cenia. Wy-

k³ada³ profesor Infeld, wyk³adali profesorzy Sier-
piñski, Kuratowski, Werle, Pniewski. I pytam: czy
którykolwiek z nich by³by tym, kim by³, gdyby za-
rabia³ 2770 z³ i po odbyciu wyk³adów musia³ je-
chaæ do Ostrowca Œwiêtokrzyskiego, Bia³egosto-
ku czy gdziekolwiek, a¿eby zarobiæ na mniej wiê-
cej godziwe ¿ycie? Kiedy mia³by czas myœleæ o na-
uce? To jest bardzo proste pytanie. I tu widaæ
ca³kowity brak realizmu tych wszystkich ustaw.
Je¿eli my bêdziemy utrzymywali wynagrodzenia
naukowców na tym poziomie, co teraz, to po pro-
stu zapomnijmy o jakiejœ Strategii Lizboñskiej,
o czymkolwiek, zapomnijmy o rozwoju przez nau-
kê, o tym wszystkim po prostu zapomnijmy. Ta-
kich mo¿liwoœci nie bêdzie. Instytuty Polskiej
Akademii Nauk zamknijmy, bo nie bêdziemy mieli
ludzi, którzy mogliby za 2770 z³ poœwiêciæ siê na-
uce i pracowaæ. Normalne ¿ycie w tym kraju nam
o tym mówi. Przecie¿ my wiemy, ile zarabiaj¹ nasi
asystenci, ile zarabiaj¹ pracownicy Senatu. A pro-
fesor za 2770 z³ ma siê zajmowaæ wy³¹cznie nauk¹
i prowadziæ dzia³alnoœæ badawcz¹!

(Senator Edmund Wittbrodt: Na œwiatowym po-
ziomie.)

Na œwiatowym poziomie, oczywiœcie w kategorii
A+. Proszê pañstwa, to s¹ po prostu wolne ¿arty.
Muszê powiedzieæ, ¿e nie wiem, jak to siê sta³o, ¿e
nagle, w pewnym momencie nauka w gruncie rze-
czy sta³a siê jakimœ pariasem i o godziwych wyna-
grodzeniach w tym zakresie w³aœciwie przesta³a
byæ mowa. Proszê pañstwa, kiedy zaczyna³em
swoj¹ karierê jako asystent… W tej chwili asy-
stent rozpoczyna swoj¹ karierê z dok³adnie takim
samym wynagrodzeniem, a wartoœæ z³otówki
zmieni³a siê dziesiêæ tysiêcy razy. To wyobra¿acie
sobie, co to jest… Skoro od 1999 r. nak³ady na
dzia³alnoœæ statutow¹ instytutu wzros³y o 30%,
a jednoczeœnie z³otówka zdewaluowa³a siê prawie
o 100%, to jak ten instytut ma pracowaæ? Proszê
pañstwa, bez zmiany nak³adów na naukê ¿adna
organizacja nie bêdzie w stanie tego wszystkiego
poruszyæ i bêdziemy tak upadali. Bez wzglêdu na
to, czy napiszemy, ¿e bêdziemy siê rozwijaæ, czy
napiszemy, ¿e to ma mieæ zastosowanie, czy nie
ma mieæ, ludzie i tak bêd¹ jeŸdzili po kraju i zaj-
mowali siê zarabianiem pieniêdzy, bo innej mo¿li-
woœci nie ma. Zmiana nak³adów to jest jedyny
sposób przerwania tej sytuacji. Proszê pañstwa,
ja nie rozumiem, dlaczego jesteœmy w stanie kon-
stytucyjnie zagwarantowaæ godziwe zarobki sê-
dziom, a nie jesteœmy w stanie zagwarantowaæ go-
dziwych zarobków uczonym. Mo¿e by pójœæ po
prostu kawa³ek dalej, poza ustawy organizacyjne,
i za¿¹daæ tych godziwych zarobków? Mo¿e wtedy
uczeni staliby siê uczonymi. Nigdy nie zapomnê
tego nieszczêsnego okresu, kiedy wchodziliœmy
do Unii Europejskiej i kiedy otrzymywa³em co-
dziennie na kredowym papierze prawie tak¹ du¿¹
porcjê jakichœ opinii podpisanych ró¿nymi pseu-
donimami, tytu³ami profesor, doktor, opinii, któ-
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re wynosi³em po prostu do œmietnika. Taki spo-
sób cha³turzenia te¿ istnieje. Takie jest ¿ycie.
A gdzie tu jest nauka? Proszê pañstwa, ja przynaj-
mniej w tej chwili swoj¹ wiedzê na ten temat – ona
jest bardzo ograniczona…

Chcia³bym pañstwa poprosiæ, ¿ebyœcie pañ-
stwo poparli jedn¹ sprawê, mianowicie zagwa-
rantowanie w Polskiej Akademii Nauk chocia¿
minimalnych wynagrodzeñ na poziomie tym,
który w tej chwili jest w szkolnictwie wy¿szym.
Moja propozycja idzie w tym kierunku, poniewa¿
w art. 104 o Akademii Nauk, w instytutach maj¹
obowi¹zywaæ wynagrodzenia ustalane w drodze
uk³adu zbiorowego lub umowy o wynagrodze-
niach. I ja proponujê, a¿eby w art. 104 wpisaæ
ust. 2 o tym, ¿e do momentu zawarcia takiej
umowy w stosunku do instytutów w Polskiej
Akademii Nauk bêdzie obowi¹zywa³ art. 105,
a w art. 105 dopisaæ dolne granice zarobków
uczonych w instytutach Polskiej Akademii Na-
uk. Tak¹ poprawkê z³o¿y³em i proszê o jej
poparcie. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
I oœwiadczam, ¿e przejmujê prowadzenie.
Teraz chcia³bym najpierw oœwieciæ pañstwa se-

natorów w sprawie dalszego planu. Otó¿ gdy
skoñczymy tê dyskusjê – zapisane s¹ do g³osu
cztery osoby, no, piêæ w tej chwili – to zrobimy
przerwê. G³osowania w sprawie IPN odbêd¹ siê
o 24.00, a je¿eli chodzi o g³osowania w sprawie
ustaw o nauce, to nie wiem, czy da siê je przygoto-
waæ, wiêc przypuszczalnie odbêd¹ siê jutro rano.
W ka¿dym razie prosi³bym teraz pozosta³ych pa-
nów senatorów dyskutantów o wypowiadanie siê
stosunkowo zwiêz³e. Po czterech g³osach i zakoñ-
czeniu tego punktu og³aszam przerwê, zbiera siê
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, przygotowuje ustawê o IPN, nad któr¹ ma byæ
dzisiaj g³osowanie, to znaczy jutro o godzinie
00.00, miejmy tak¹ nadziejê.

(Senator Ryszard Bender: A do 23.00 nie dadz¹
rady?)

Nie dadz¹ rady, Panie Senatorze. Niestety, jak
wiadomo, dyskusja o IPN by³a dosyæ d³uga i nawet
pewne argumenty, powiedzia³bym, powtarza³y siê
niepotrzebnie. Ale to tak czasami wychodzi.

Proszê bardzo, wracamy do debaty. Kto by³ te-
raz nastêpny na tej liœcie? Proszê mi przypom-
nieæ. Pan senator Misio³ek.

Zapraszam, Panie Senatorze. Proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja zastosujê siê do zalecenia pana marsza³ka
i postaram siê wystêpowaæ bardzo krótko.

Bardzo siê cieszê, ¿e te ustawy, nad którymi
dzisiaj procedujemy, s¹ w takim pakiecie i chyba
po raz pierwszy w polskim systemie prawnym
w tak jednolity sposób normuj¹ sprawy nauki. Ja
zdajê sobie sprawê, ¿e na pewno nie s¹ one dosko-
na³e i w praktyce oka¿e siê, ¿e trzeba bêdzie je
gdzieœ tam póŸniej jeszcze zmieniaæ, ale cieszy
fakt, ¿e to podejœcie do problemów nauki i jej fi-
nansowania jest kompleksowe.

I teraz, w drugiej czêœci wyst¹pienia, chcia³bym
zg³osiæ poprawki do ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki. Proszê
pañstwa, chcê zg³osiæ szeœæ poprawek, wszystkie
s¹ poprawkami technicznymi. Ta ustawa zmienia
dwadzieœcia dwie inne ustawy i jeszcze w trakcie
czytania pojawi³y siê te poprawki techniczne, któ-
re g³ównie zmieniaj¹ odniesienia do innych
ustaw. Ja mo¿e nie bêdê tych poprawek tutaj w tej
chwili czyta³, one i tak stan¹ siê przedmiotem ob-
rad komisji. A wiêc sk³adam je na rêce pana mar-
sza³ka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze, za poprawki…
(Senator Andrzej Misio³ek: Dziêkujê.)
…i za godn¹ pochwa³y dyscyplinê czasow¹.
Pan profesor Kieres, proszê bardzo, jako nastê-

pny mówca.

Senator Leon Kieres:
Nie bêdê sk³ada³ poprawek, Panie Marsza³ku,

Wysoka Izbo, chocia¿ bêdê mówi³ o pewnych pro-
blemach, jakie wywo³a stosowanie tych ustaw.
Ale najpierw kilka uwag w odniesieniu do wy-
st¹pienia nieobecnego wielce szanownego pana
marsza³ka Romaszewskiego. To nie jest tak, ¿e
tylko w Polskiej Akademii Nauk s¹ niskie wyna-
grodzenia. Rozmawia³em z panem prezesem Klei-
berem o postêpach w karierze naukowej m³odych
pracowników nauki, pokazywa³em moich ucz-
niów. Jeden z nich jest profesorem w wieku trzy-
dziestu dwóch lat, zarabia 3 tysi¹ce z³ i musia³ siê
zatrudniæ miêdzy innymi jako ekspert w Kancela-
rii Sejmu, ¿eby dorobiæ do tej w³aœnie pensji, miê-
dzy innymi aby kupowaæ literaturê naukow¹ lub
inne pomoce. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e te ustawy
bez wsparcia finansowego, i to bud¿etowego, sta-
n¹ siê martw¹ liter¹, papierem, a nad zapisan¹ na
nim treœci¹ bêdzie mo¿na w przysz³oœci roz-
trz¹saæ, dlaczego po raz kolejny nie powiod³y nam
siê reformy zwi¹zane z nauk¹. Ale, jak to powie-
dzia³em pani minister i panom, którzy pani mini-
ster towarzysz¹, przedstawiê kilka uwag, bardzo
skrótowych, ¿eby ewentualnie w przysz³oœci, je¿e-
li pojawi¹ siê problemy z realizacj¹, ze stosowa-
niem tych ustaw, mo¿na by³o odnieœæ siê do
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moich wyst¹pieñ i powo³aæ siê na nie na dowód, ¿e
pewne kwestie zauwa¿yliœmy wczeœniej.

Pierwszy problem, który póŸniej podniós³ te¿
pan senator Rachoñ, ja wywo³a³em moimi pyta-
niami. Odnosi siê on do pomocy publicznej dla je-
dnostek badawczych. Otó¿ nie bez powodu zwró-
ci³em uwagê na relacje miêdzy projektami ustaw,
w zasadzie ju¿ ustawami, a regulacjami unijnymi.
Komisja Europejska jest bardzo rygorystyczna,
gdy idzie o egzekwowanie rozwi¹zañ prawnych,
zw³aszcza z art. 86 i 87 traktatu – oczywiœcie ta
numeracja siê zmieni³a w zwi¹zku z wejœciem
w ¿ycie traktatu lizboñskiego. Te dwa artyku³y
mówi¹ o zasadach udzielania pomocy publicznej
miêdzy innymi na dzia³alnoœæ badawcz¹ czy eks-
perymentaln¹. W obydwu ustawach dotycz¹cych
centrów, a zw³aszcza w ustawie o zasadach finan-
sowania nauki, mowa jest o tym – mówiê bardzo
skrótowo – ¿e do uzyskania pomocy pañstwa
kwalifikuje siê dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹
eksperymentaln¹, testowaniem produktów itp.,
pod warunkiem, ¿e te procesy i us³ugi nie s¹ wy-
korzystywane z myœl¹ o zastosowaniach prze-
mys³owych lub komercyjnych. Tymczasem Komi-
sja wyraŸnie mówi: jeœli wyniki tych badañ nie s¹
wykorzystywane ani przekszta³cane. Zdarzaæ siê
mog¹ bowiem takie sytuacje, ¿e wprawdzie bezpo-
œrednio wynik badañ naukowych, tej dzia³alnoœci
eksperymentalnej, nie jest wykorzystywany, ale
jest przekszta³cany po to, ¿eby go póŸniej wyko-
rzystaæ, to jest typowe obejœcie przepisów prawa.
Bojê siê, podnosz¹c ten problem, ¿e pominiêcie tej
drugiej sytuacji… Ja rozumiem, dlaczego j¹ pomi-
jamy – po to, ¿eby u³atwiæ naszym pracownikom
wykorzystywanie komercyjne tych badañ nie bez-
poœrednio, tylko poprzez przekszta³cenie, po to,
¿eby mogli siê utrzymaæ. Ja mówi³em tutaj o tym
moim uczniu profesorze. Ale mimo wszystko ten
problem, moim zdaniem, mo¿e byæ podniesiony,
niezale¿nie od tego, o czym mówi³a pani minister –
¿e s¹ ponadto k³opoty z niedope³nieniem pewnych
obowi¹zków w procesie negocjacyjnym, bo mo¿na
by³o poprzez system rezerwacji zastrzec, ¿e
w okresach przejœciowych te unijne regulacje pra-
wne nas nie bêd¹ obowi¹zywa³y.

Problem drugi, moim zdaniem, te¿ jest funda-
mentalny, a on jest w ogóle nieobecny w ustawie
o zasadach finansowania nauki, mianowicie w tej
ustawie nie ma rozwi¹zania prawnego, które te¿
w prawie unijnym siê znajduje i jest egzekwowane
wprost, bardzo rygorystycznie, na przyk³ad w pra-
wie zamówieñ publicznych. Europejski Trybuna³
Sprawiedliwoœci do tego w³aœnie rozwi¹zania czy
do rozwi¹zañ podobnych bardzo rygorystycznie
siê odnosi, gdy idzie o udzielanie zamówieñ finan-
sowanych ze œrodków publicznych. Mianowicie
gdy idzie o pomoc publiczn¹, to w prawie unijnym
jest to powiedziane w sposób nastêpuj¹cy: przed-

siêbiorstwa mog¹ce wywieraæ wp³yw na taki pod-
miot, chodzi o podmiot prowadz¹cy dzia³alnoœæ
badawcz¹, eksperck¹ i inn¹, w roli na przyk³ad
udzia³owców czy cz³onków, nie maj¹ preferencyj-
nego dostêpu do potencja³u badawczego takiego
podmiotu ani do wyników badañ przezeñ uzyska-
nych. Chodzi o to, ¿eby znowu nie dopuœciæ do
obejœcia prawa. S¹ sytuacje, kiedy podmiot pro-
wadz¹cy dzia³alnoœæ badawcz¹ jest wspó³za-
rz¹dzany poprzez posiadanie udzia³ów w tym
podmiocie przez jakiegoœ prywatnego przedsiê-
biorcê. I ten prywatny przedsiêbiorca móg³by
wówczas na zasadach preferencyjnych mieæ do-
stêp do wyników badañ eksperckich czy innych,
finansowanych ze œrodków publicznych. ¯eby ta-
kiej sytuacji nie by³o, jest wyraŸny zakaz: jeœli
chcesz, prywatny przedsiêbiorco, uczestniczyæ
w jednostce organizacyjnej korzystaj¹cej ze œrod-
ków publicznych, to jest to bardzo szlachetne, po-
pieramy to, ale nie bêdziesz móg³ uczestniczyæ
bezpoœrednio w efektach dzia³alnoœci takiej je-
dnostki badawczej. To jest drugi problem.

I trzeci problem, stricte prawniczy i prawny. Ja
ju¿ rozmawia³em na ten temat z panami. Otó¿ jest
to problem umów zawieranych przez obydwa cen-
tra, chodzi mianowicie o finansowanie umów o re-
alizacjê i finansowanie projektu badawczego.
O tym jest mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 marca
2010 r. o zasadach finansowania nauki. Ci¹gle
siê tutaj powo³ujê na prawo zamówieñ publicz-
nych, poniewa¿ jest ono przedmiotem szczególne-
go zainteresowania ze strony organów unijnych.
Na tle prawa zamówieñ publicznych, finansowa-
nia pewnych zamówieñ ze œrodków publicznych
w podobnych sytuacjach, tak¿e w obszarze nauki,
jest bardzo bogate orzecznictwo Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci, który dzisiaj nazywa
siê Trybuna³em Sprawiedliwoœci Unii Europej-
skiej, oraz naszych s¹dów. Otó¿ w polskim prawie
zamówieñ publicznych znajduje siê przepis mó-
wi¹cy w sposób nastêpuj¹cy: zakazuje siê zmian
umowy zawartej o wykonanie i finansowanie pro-
jektu – w tym wypadku projektu naukowo-ba-
dawczego – chyba ¿e koniecznoœæ dokonania
zmian wynik³a wskutek okolicznoœci, których nie
mo¿na by³o przewidzieæ w chwili zawarcia umo-
wy. Chodzi bowiem o to, ¿eby zbyt dowolnie nie
modyfikowano, nie manipulowano tymi umowa-
mi. Ja wiem, ¿e ka¿dy z pracowników nauki powi-
nien siê kierowaæ przede wszystkim etyk¹, naj-
pierw zasadami œlubowania sk³adanego w mo-
mencie obejmowania posady, a póŸniej, w trakcie
robienia kariery naukowej, uzyskiwania kolej-
nych stopni, tytu³u naukowego – zasadami etyki,
ale mo¿e dochodziæ do ró¿nych sytuacji, dlatego
te¿ wprowadzenie takiego zakazu wydawa³o mi
siê celowe. Ustaliliœmy, ¿e jeœli w przysz³oœci takie
praktyki siê pojawi¹, to wtedy byæ mo¿e pani mi-
nister czy inna osoba sprawuj¹ca ten urz¹d bê-
dzie mog³a skorzystaæ z tej mojej uwagi.
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Mówimy tu o nauce, nie o warsztacie nauko-
wym. Pozwolê sobie powiedzieæ pañstwu, ¿e kiedy
pañstwo rozmawialiœcie o organizacji badañ nau-
kowych, ja dokonywa³em analizy naukowej tych
aktów prawnych. Zauwa¿y³em jeszcze wiele in-
nych problemów ni¿ stosowanie tych ustaw, na
przyk³ad problem relacji miêdzy ustaw¹ doty-
cz¹c¹ finansowania a tymi innymi ustawami, pro-
blem tak zwanych umów kulej¹cych, po ³acinie to
siê nazywa negotium claudicans – chodzi o opinio-
wanie niektórych umów i uzale¿nienie ich wejœcia
w ¿ycie od wyra¿enia opinii, ale ja siê nie bêdê ju¿
tu dalej wym¹drza³, Panie Marsza³ku. Powiem tyl-
ko tyle, ¿e niew¹tpliwie te ustawy w przysz³oœci
bêd¹ pasz¹ intelektualn¹ dla prawników, którzy
bêd¹ dokonywaæ ich analizy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli bêd¹ generowa³y dochód narodowy, jak
rozumiem, tak?

(Senator Janusz Rachoñ: Nie, koszty.)
Koszty te¿.
(Senator Janusz Rachoñ: Tylko koszty i d³ug

publiczny.)
Pan senator Wach, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja mam kilka uwag ogólnych i jedn¹ poprawkê.
Je¿eli chodzi o uwagi ogólne, to chcia³bym po-

wiedzieæ, ¿e rysowany tutaj czarny obraz polskiej
nauki jest prawdziwy. W³aœciwie nie jesteœmy ani
konkurencyjni, ani innowacyjni i wed³ug danych,
które mo¿na sprawdziæ, to na przyk³ad w 6. Pro-
gramie Ramowym Unii Europejskiej nale¿ymy do
grupy tych nielicznych krajów, które wiêcej p³ac¹
sk³adek ni¿ wygrywaj¹ konkursów, a w klasyfika-
cjach unijnych dotycz¹cych nauki i innowacyjno-
œci nigdzie nie jesteœmy wy¿ej ni¿ na pi¹tym miej-
scu od koñca. I to w pewnej mierze dziêki ostat-
niemu poszerzeniu. Ten obraz jest bardzo z³y.
A je¿eli weŸmiemy pod uwagê dostêpnoœæ szkolni-
ctwa wy¿szego, to jest ona wysoka. Czyli obraz
jest z³y. Ale chcia³bym tutaj powiedzieæ, ¿e
omawiane ustawy w³aœciwie id¹ w dobr¹ stronê
i moim zdaniem s¹ powa¿nym krokiem na drodze
zmiany tego, co faktycznie jest z³e i w co brnêliœmy
przez lata, pewnej dezorganizacji i samozadowo-
lenia œrodowiska oraz z³ego finansowania. Wszys-
tko to siê z³o¿y³o na to, ¿e jesteœmy w do³ku, je¿eli
chodzi o naukê.

Je¿eli chodzi o poszczególne dyscypliny nauko-
we, to najwy¿ej plasuje siê dyscyplina reprezento-
wana tu przez pana senatora Rachonia – chemia,

ona jest na pewno w pierwszej dwudziestce œwia-
towej.

(SenatorJanuszRachoñ:Wpierwszejdziesi¹tce.)
No, to jest sprawa dyskusyjna, ale w dwudzie-

stce na pewno. A jeœli chodzi o wszystkie pozosta-
³e dziedziny, to polska pi³ka no¿na jest lepsza od
polskiej nauki. I to nie ulega w¹tpliwoœci, po pro-
stu tak jest.

A co jest powodem tego stanu rzeczy? Powodem
jest z³a organizacja. Ja mo¿e trochê przerysowujê,
ale z³a organizacja, brak wymagañ i brak finanso-
wania – te trzy problemy s¹ faktem. I te ustawy,
ten pakiet wp³ywa pozytywnie na ka¿d¹ z tych
dziedzin, przede wszystkim na sposób organizacji
nauki. Tu s¹ du¿e, zasadnicze, korzystne zmiany,
które powinny przynieœæ owoce.

Je¿eli chodzi o brak wymagañ – bo niestety czê-
sto albo nie ma wymagañ, albo te wymagania s¹
Ÿle ukierunkowane, a œrodowisko ju¿ siê do nich
dostosowa³o w taki sposób, ¿e jest mu z tym wygo-
dnie – to równie¿ poprzez szereg kroków i szereg
ocen, które maj¹ miejsce, a tak¿e zwiêkszenie na-
cisku na konkurencyjnoœæ, na system grantowy
i tê œcie¿kê finansowania te wymagania wzrasta-
j¹. I to jest dobry kierunek zmian.

Równie¿ w zakresie finansowania – tu nie ma
nic bezpoœredniego, ale preferencje dla m³odych
naukowców, wspó³praca z podmiotami gospo-
darczymi – ró¿ne kroki organizacyjne powoduj¹,
¿e œrodki, które s¹ oraz mog¹ wp³yn¹æ ze strony
podmiotów gospodarczych zamawiaj¹cych ba-
dania, mog¹ podnieœæ to finansowanie. To oczy-
wiœcie ma³o, ale wydaje mi siê, ¿e konieczna jest
zmiana organizacji, przeformu³owanie i zwiêk-
szenie wymagañ, jak równie¿ ich sprawiedliwa
i wymagaj¹ca egzekucja. I ustawa idzie w tym za-
kresie w dobr¹ stronê. Dlatego nie rozwodz¹c siê
szczególnie, chcia³bym pogratulowaæ pani mini-
ster ca³ej pracy, któr¹ pani minister w to w³o¿y³a,
determinacji i pracowitoœci, a tak¿e podziêkowaæ
za to, ¿e bra³a pani minister udzia³ w licznych ze-
braniach. Myœlê, ¿e to wszystko razem powinno
przynieœæ dobry owoc. Nasze poprawki w jakimœ
sensie i w jakimœ zakresie mog¹ byæ pomocne,
aczkolwiek nie s¹ one decyduj¹ce.

Przechodzê teraz do drugiej czêœci, czyli do
poprawki. W zakresie mocno tutaj dyskutowa-
nego art. 2 ustawy o zasadach finansowania na-
uki sk³adam poprawkê zmierzaj¹c¹ nie a¿ tak
daleko, jak proponowa³ pan senator Rachoñ,
czyli nie do wykreœlenia ca³ej lit. c, a jedynie do
wykreœlenia wyrazu „nastêpnie”. Nie chcê twier-
dziæ, ¿e mam racjê, ale jest to jedna z opcji, która
moim zdaniem mog³aby poprawiæ sytuacjê.
Przypominam, ¿e w³aœciwie art. 2 dotyczy gene-
ralnie definicji, a pkt 4 – prac rozwojowych. Je-
¿eli istotne jest utrzymanie lit. c, to wykreœlenie
s³owa „nastêpnie” w stosunku do tego podmiotu
produkcji eksperymentalnej i testowania by³o-
by lepsze.
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Chocia¿ trudno mi siê nie zgodziæ z ogólnymi
uwagami pana profesora Kieresa, to jednak uwa-
¿am, ¿e pracujemy tu nad konkretn¹ materi¹ i za-
stanawiamy siê, w jaki sposób nieco j¹ poprawiæ,
czy nale¿y pójœæ trochê dalej, wykreœlaj¹c, czy nie.
Tak ¿e sk³adam poprawkê i mam nadziejê, ¿e
przyjêcie tego pakietu ustaw bêdzie istotnym, ale
dopiero pierwszym krokiem do poprawy sytuacji,
która niestety faktycznie nie jest dobra.

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

Senator Janina Fetliñska:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Bardzo siê cieszê, ¿e pan senator Wittbrodt i je-

szcze kilku moich przedmówców mówi³o o tym, ¿e
debata nad pakietem ustaw przebiega ponad po-
dzia³ami. I rzeczywiœcie tak jest.

Pragnê tylko przypomnieæ, ¿e w 2007 r. Klub
Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoœci z³o¿y³ po-
dobny pakiet w Sejmie. Uda³o siê uchwaliæ – ze
wzglêdu na to, ¿e by³y wybory – tylko ustawê o Na-
rodowym Centrum Badañ i Rozwoju i o finanso-
waniu nauki, natomiast reszta tego pakietu pozo-
sta³a w zawieszeniu. I bardzo siê cieszê, ¿e jest
kontynuacja, bo to znaczy, ¿e ca³y polski parla-
ment myœli pozytywnie o nauce i chce tej zmiany,
która ma decydowaæ o naszej przysz³oœci, lepszej
przysz³oœci.

I przechodz¹c ju¿ do meritum, powiem, ¿e chcê
zaj¹æ siê spraw¹ Polskiej Akademii Nauk. Znam,
w³aœciwie nie z autopsji, ale z kontaktów z profe-
sorami z tej jednostki… Mogê powiedzieæ, ¿e tê je-
dnostkê darzê wielkim szacunkiem. Jest to dobra
wizytówka polskiej nauki i w kraju, i za granic¹.
Pracownicy dochodz¹ do wysokiego stopnia roz-
woju, rozwijaj¹ siê tam od pocz¹tku kariery nau-
kowej. Niestety, wynagrodzenia – i m³odej kadry
naukowej, i profesorów – s¹ bardzo, bardzo, po-
wiedzia³abym, smutne, o czym mówiliœmy tu pa-
rokrotnie. Ja podam tylko parê danych. Do
1999 r. p³ace w Polskiej Akademii Nauk i w uczel-
niach wy¿szych by³y to¿same, by³y oparte na tym
samym taryfikatorze. Ale w 2001 r. w odniesieniu
do pracowników uczelni wy¿szych wprowadzono
indeksacjê p³ac, zaœ w przypadku pracowników
Polskiej Akademii Nauk zmiany p³ac minimal-
nych by³y wy³¹cznie kosmetyczne. I efekty tego
stanu rzeczy s¹ istotne. Na przyk³ad aktualnie
adiunkt w Polskiej Akademii Nauk ma wynagro-
dzenie miesiêczne na poziomie minimalnym –
wiêkszoœæ adiunktów ma tak¹ stawkê – czyli 1 ty-
si¹ca 890 z³ brutto, a na uczelni ta minimalna
stawka wynosi 2 tysi¹ce 710 z³, zreszt¹ na uczel-

niach ona bywa wy¿sza, je¿eli uczelnia ma dobr¹
sytuacjê ekonomiczn¹, a s¹ takie, które maj¹. To
dotyczy wszystkich stanowisk. Wprawdzie ad-
iunkt w Polskiej Akademii Nauk mo¿e zarobiæ
5 tysiêcy z³, ale wszyscy pracownicy, jak ju¿ po-
wiedzia³am, s¹ wynagradzani na poziomie mini-
malnym albo ich wynagrodzenia s¹ bliskie kwoty
minimalnej.

Profesor zwyczajny w Polskiej Akademii Nauk,
kierownik zak³adu i profesor zwyczajny, aktual-
nie zarabia 2 tysi¹ce 770 z³. Pytanie o to zada³am
w jednym z instytutów humanistycznych. A przy-
znajmy, ¿e przecie¿ to jest zwieñczenie kariery
profesorskiej. Jeœli weŸmie siê pod uwagê ostat-
nie dziesiêciolecie i porówna œrednie p³ace, to siê
oka¿e, ¿e w 1999 r. œrednia p³aca wynosi³a 1 ty-
si¹c 466 z³ – to mówiê na podstawie Monitora Pol-
skiego nr 4 poz. 27 – a w 2009 r. ju¿ 3 tysi¹ce
102 z³; Dziennik Urzêdowy GUS nr 4 poz. 4. Gdy
siê porówna tê kwotê, tê œredni¹ p³acê z pensj¹
profesora zwyczajnego Polskiej Akademii Nauk,
to co mo¿na pomyœleæ?

Jeœli weŸmie siê pod uwagê te smutne wnios-
ki… Jeœli weŸmie siê pod uwagê system finanso-
wania jednostek Polskiej Akademii Nauk oparty
na dotacjach, które w ostatniej dekadzie nie uleg-
³y zmianie, jeœli weŸmie siê pod uwagê waloryza-
cjê, czyli dostosowanie p³ac do warunków rynku
i gospodarki, je¿eli weŸmiemy pod uwagê podwy¿-
ki cen paliwa, pr¹du, materia³ów budowlanych,
a to te¿ s¹ koszty, które decyduj¹ o funkcjonowa-
niu Polskiej Akademii Nauk, to oka¿e siê, ¿e w³a-
œciwie ta dotacja uleg³a znacz¹cej redukcji, nie-
którzy twierdz¹, ¿e o oko³o 20%; nie mia³am ta-
kich bezpoœrednich danych. A wiêc trudno siê
dziwiæ, ¿e te wynagrodzenia profesorskie i m³odej
kadry naukowej s¹ na poziomie minimalnym.

Pracownicy instytutów naukowych Polskiej
Akademii Nauk s³usznie wiêc siê obawiaj¹, ¿e
zmiany systemowe wprowadzone w pakiecie dzi-
siaj omawianych ustaw niewystarczaj¹co zabez-
piecz¹ wysokoœæ dotacji. Mo¿e to byæ trudne zw³a-
szcza na pocz¹tku wdra¿ania tych ustaw. Byæ
mo¿e po paru latach to siê poprawi, ale przecie¿ te
parê lat trzeba prze¿yæ.

Dlatego pozwalam sobie, odpowiadaj¹c na
wnioski zg³aszane przez przedstawicieli zwi¹zków
zawodowych, miêdzy innymi Instytutu Immuno-
logii i Terapii Doœwiadczalnej Polskiej Akademii
Nauk, ju¿ dzisiaj tutaj przywo³ywanego, który no-
tabene nale¿y do pierwszej kategorii jednostek
naukowych, zdoby³ center of excellence, osi¹ga
bardzo dobre wyniki naukowe… Na podstawie
tych w³aœnie wniosków chcia³abym z³o¿yæ po-
prawki, w³aœciwie dwie poprawki wzajemnie siê
wykluczaj¹ce. Pierwsza, dalej id¹ca, upowa¿ni³a-
by pani¹ minister nauki i pani¹ minister pracy do
wydania rozporz¹dzenia, które by w³aœciwie
wprowadzi³o takie zapisy dotycz¹ce p³acy praco-
wników Polskiej Akademii Nauk, jakie siê odno-
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sz¹ do pracowników uczelni wy¿szych. Druga, nie
id¹ca tak daleko, wprowadza to samo, ale do cza-
su wejœcia w ¿ycie uk³adu zbiorowego albo regula-
minu pracy, bo byæ mo¿e to bêdzie za rok, dwa lata
i mo¿e ten okres przejœciowy bêdzie potrzebny, ¿e-
by zabezpieczyæ i zrównowa¿yæ mo¿liwe dotacje
i inne granty po to, ¿eby pracownicy, i m³odzi,
i profesorowie, mogli godnie zarabiaæ, ¿eby nie
musieli mieæ dodatkowej pracy.

Oczywiœcie, jeœliby jedna z tych poprawek prze-
sz³a, to analogiczne poprawki by³yby wprowadzo-
ne do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹ce system nauki.

Chcia³abym z³o¿yæ poprawki na rêce pana mar-
sza³ka.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê
bardzo.)

I zwracam siê do pani minister z proœb¹, ¿eby
jednak zechcia³a siê pochyliæ nad t¹ poprawk¹, bo
byæ mo¿e to da³oby jakieœ poczucie zadowolenia
pracownikom, którzy czuj¹ siê zagro¿eni, poczu-
cie stabilizacji.

Powiem o jeszcze jednej sprawie, o której siê do-
wiedzia³am z wielkim zdziwieniem. W niektórych in-
stytutach Polskiej Akademii Nauk profesorom, bo
tym m³odym ju¿ po prostu nie wypada odebraæ pie-
niêdzy, które w zasadzie maj¹ na przetrwanie, udzie-
la siê urlopów bezp³atnych, ¿eby mo¿na by³o prze-
trwaæ bez debetu w bud¿ecie. To ju¿ po prostu grani-
czy, proszê pañstwa, z poœwiêceniem. Tak nie mo¿e
byæ, bo to jest kwiat polskiej nauki i po prostu brak
dba³oœci o ich byt to jest brak dba³oœci o naukê. I jeœli
weŸmiemy pod uwagê, ¿e œrednia wieku w instytu-
tach, zw³aszcza humanistycznych, Polskiej Akade-
mii Nauk to jest piêædziesi¹t lat, to jak mo¿emy myœ-
leæ o nowym narybku, o m³odej kadrze. Jest to bar-
dzo wa¿ne i zwracam siê do pani minister z napraw-
dê wielk¹ proœb¹, ¿eby przemyœla³a tê sprawê.

W mojej dziedzinie nauki, a jest ni¹ medycyna,
mówi siê, ¿e o wynikach leczenia w du¿ej mierze
decyduje dobre pielêgnowanie. Myœlê, ¿e o dobrej
nauce w Polsce decyduje zadbanie o byt naszych
naukowców. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Stanis³aw Iwan, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Szanowna Pani Minister!
Zabieram g³os na koñcu, z uwag¹ wys³ucha³em

tego, co pañstwo profesorowie mieli do powiedze-
nia. Chcia³bym na te sprawy spojrzeæ niejako z dru-
giej strony. Pó³ swojego ¿ycia zawodowego zwi¹za-
³em z nauk¹, nastêpne pó³ z gospodark¹, nied³ugo
bêdê obchodzi³ jubileusz czterdziestolecia pracy za-
wodowej. Ale ad rem, ¿eby nie przed³u¿aæ.

Jest pewne, ¿e rzeczywiœcie brakuje pieniêdzy
w systemie, ale myœlê, ¿e te w³aœnie dzia³ania,
które obejmuje pakiet ustaw, zmierzaj¹ do tego,
a¿eby doprowadziæ do konkurencji, ¿eby stworzyæ
takie warunki… Bo jak jest ma³o pieniêdzy, to
trzeba dawaæ lepszym, i to wyraŸnie wynika z tych
zapisów ustawowych.

Myœlê, ¿e bieda w nauce, oprócz tej biedy wyni-
kaj¹cej z ma³ych bud¿etów, wynika równie¿ z te-
go, ¿e my stosunkowo póŸno w stosunku do go-
spodarki zabraliœmy siê do zmian, do restruktu-
ryzacji. By³o dobrze… to znaczy by³o biednie, ale
jakoœ by³o, by³o poczucie stabilizacji.

W dzisiejszym œwiecie nie da siê tak ¿yæ. I to jest
jakiœ pocz¹tek, który przynajmniej w zakresie na-
uk œcis³ych, nauk technicznych itd., mo¿e prowa-
dziæ do tego, ¿e konkurencja bêdzie powodowa³a
koniecznoœæ wspó³pracy w³aœnie z t¹ drug¹ stro-
n¹, która mo¿e daæ mo¿liwoœæ pozyskania pieniê-
dzy, czyli z szeroko rozumian¹ gospodark¹, nie
chcê tego zawê¿aæ do przemys³u.

Ale ¿eby ta wspó³praca by³a mo¿liwa… Brakuje
mi jednego w ca³ym systemie nauki i szkolnictwa
wy¿szego, mianowicie mo¿liwoœci przenikania
w obu kierunkach. Bo w tej chwili w zasadzie mamy
tak¹ sytuacjê, ¿e z nauki mo¿na przejœæ do gospo-
darki, przy czym nie jest to do koñca proste, bo fakt
bycia wybitnym profesorem nie umo¿liwia wejœcia
od razu w dzia³ania techniczne zwi¹zane na przy-
k³ad z projektowaniem, z pewnymi wymaganiami
dotycz¹cymi na przyk³ad zdawania specjalistycz-
nych egzaminów in¿ynierskich itd. A wiêc brakuje
takiego przejœcia, ¿eby uznany naukowiec… Tak
jak ma to miejsce w zakresie nauk prawnych – je¿eli
jestprofesorem, tomo¿ebyæsêdzi¹, adwokatem itd.
Brakuje, ¿e tak powiem, przejœcia dla naukowców,
którzy posiadaj¹ cenzus. Chodzi o to, ¿eby mogli,
przechodz¹c do gospodarki, zachowaæ tego rodzaju
prawa. Jeœli zaœ chodzi o przejœcie z gospodarki do
nauki, to w ogóle ju¿ jest dramat. Nawet najwybit-
niejszy in¿ynier, najwybitniejszy organizator, ktoœ,
kto dokona³ wielkich rzeczy, które zosta³y docenio-
ne na poziomie krajowym czy œwiatowym, je¿eli nie
ma formalnego wykszta³cenia, to nie ma ¿adnych
szans na to, aby wejœæ na przyk³ad do instytutów
przemys³owych czy na uczelnie i podzieliæ siê tam
swoj¹wiedz¹praktyczn¹.Amog³oby to zarównopo-
móc w podniesieniu poziomu kszta³cenia studen-
tów na wybranych kierunkach, jak i umo¿liwiæ ta-
kie ukierunkowanie pracy naukowej w jedno-
stkach naukowych, a¿eby dawa³a siê ona komer-
cjalizowaæ. Je¿eli bêdzie mo¿liwoœæ komercjalizacji
i je¿eli œrodowisko naukowe bêdzie o tym myœleæ
w taki szeroki sposób, to bêdzie szansa na uzyska-
nie dodatkowych pieniêdzy, które dopiero w sumie,
razem, mog¹ doprowadziæ do jakiegoœ zwiêkszenia
tej puli.

Na tym chcê zakoñczyæ. Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku. Bardzo siê cieszê, ¿e te ustawy zosta³y
przedstawione. Chcia³bym zaapelowaæ o to, aby
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podobne zmiany zosta³y wprowadzone w ustawie
o szkolnictwie wy¿szym. Chodzi o to, ¿eby mo¿na
by³o równie¿ praktyków, ¿e tak powiem, transfe-
rowaæ w drug¹ stronê i ¿eby mogli oni zajmowaæ
godne stanowiska. Bo prezes jakiejœ firmy, który
siê dorobi³ i któremu nawet nie chodzi o pie-
ni¹dze, ale o to, aby przekazaæ swoj¹ znakomit¹
wiedzê, nie ma szans zostaæ profesorem, mo¿e je-
dynie zostaæ asystentem, o ile jest magistrem,
a jeœli jest tylko in¿ynierem, to, niestety, nie zo-
stanie nawet asystentem. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Proszê pañstwa…
(G³os z sali: Zamykamy dyskusjê.)
Zaraz, zaraz, jeszcze chwileczkê. Najpierw mu-

szê przeczytaæ o przemówieniach. Lente, lente.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e pan senator Ludwi-

czuk z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*,
a wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-
natorowie: Romaszewski, Wiatr, Górecki, Ra-
choñ, Wittbrodt, Misio³ek, Wach i Fetliñska.

(Senator Ryszard Górecki: I Knosala.)
W zwi¹zku z tym zamykam ³¹czn¹ dyskusjê.
Proszê pañstwa, zosta³y zg³oszone wnioski

o charakterze legislacyjnym do wiêkszoœci ustaw,
w³aœciwie do wszystkich, poza ustaw¹ ujêt¹
w punkcie: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o instytutach badawczych. Zatem s¹ to poprawki
do piêciu pozosta³ych ustaw.

Chcia³bym zapytaæ pani¹ minister, czy ze-
chcia³aby siê pani w tej chwili do tego ustosunko-
waæ. S¹dzê, ¿e bêdzie mo¿na to zrobiæ na posie-
dzeniu komisji.

(G³os z sali: Tak.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Na posiedzeniu ko-

misji.)
Ja te¿ jestem bardzo rad z tego rozwi¹zania.
W takim razie poproszê Komisjê Nauki, Eduka-

cji i Sportu o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

Oczywiœcie g³osowanie zostanie przeprowadzo-
ne pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê pani minister za to, ¿e by³a z nami
podczas omawiania tych punktów.

Og³aszam, Wysoki Senacie, dwugodzinn¹ prze-
rwê, do godziny 23.35.

Ale przedtem pani senator sekretarz odczyta
komunikaty dotycz¹ce posiedzeñ komisji.

Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Spaæ siê chce.)

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków do ustawy o zmianie ustawy o IPN odbêdzie
siê w sali nr 176 bezpoœrednio po og³oszeniu prze-
rwy w obradach.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
w sprawie rozpatrzenia ustaw o nauce odbêdzie
siê jutro, to jest 9 kwietnia, o godzinie 8.30 w sali
nr 217.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich odbêdzie siê jutro, to jest
9 kwietnia, o godzinie 8.45 w sali nr 179. Po-
rz¹dek obrad: zmiany w sk³adach komisji.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia pilnej ustawy o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne odbêdzie siê
jutro, to jest 9 kwietnia, o godzinie 8.00 w sali
nr 182. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Minister, jeszcze raz dziêkujê. Dziêkujê

tak¿e pañstwu senatorom.
O godzinie 23.35 wznowimy obrady. Jak rozu-

miem, bêdzie g³osowanie w sprawie ustawy o IPN.
(Senator Stanis³aw Kogut: Zwarty i bojowy.)
(Weso³oœæ na sali)
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 35

do godziny 23 minut 36)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wznawiam obrady.
Proszê sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole

prezydialnym.
Powracamy do punktu pierwszego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej –
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944–1999 oraz treœci tych dokumentów.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, która po de-
bacie przygotowa³a sprawozdanie w tej sprawie.

Pan senator Jan Rulewski proszony jest
o przedstawienie sprawozdania. Chodzi o druk
nr 815Z.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku!
Komisja nie tylko odby³a debatê, ale równie¿

przeprowadzi³a g³osowanie nad poprawkami wy-
nik³ymi zarówno z poprzedniego posiedzenia ko-
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misji, jak i tymi, które pojawi³y siê podczas obrad
plenarnych.

Komisja rozpatrywa³a wnioski ró¿nej natury.
Legislacyjne przyjê³a jednog³oœnie, zaœ jeœli cho-
dzi o poprawki merytoryczne, w wielu przypad-
kach potwierdzi³a ich przyjêcie jednog³oœnie,
a w kilku przypadkach zosta³y one odrzucone. Za-
tem jest realne, jest mo¿liwe podjêcie przez Senat
uchwa³y o przyjêciu ustawy.

(Weso³oœæ na sali)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Z poprawkami.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci komisji, pa-

na senatora Wacha, o przedstawienie wniosku
mniejszoœci.

Proszê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nasza komisja przede wszystkim odrzuci³a

wniosek o odrzucenie ustawy, po czym oczywiœcie
by³a dalsza debata.

Prezentujê wniosek mniejszoœci, który dotyczy
przyjêcia ustawy bez poprawek. Ta propozycja
wynika, proszê pañstwa, st¹d, ¿e przys³uchuj¹c
siê dzisiejszej dyskusji, która by³a d³uga, mo¿na
by³o dostrzec, ¿e w³aœciwie ujawni³y siê dwa
skrajne stanowiska. Bardzo du¿o osób zabiera³o
g³os i jedno stanowisko by³o zdecydowanie potê-
piaj¹ce, krytykuj¹ce ustawê, zaœ wokó³ drugiego
stanowiska koncentrowa³y siê g³osy mówi¹ce, ¿e
ustawa jest istotna i ¿e wprowadza wa¿ne zmiany
do ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej.

Odzwierciedleniem stanowiska krytycznego
by³ wniosek o odrzucenie. Uwa¿am, ¿e dla zacho-
wania pewnej symetrii, tak¿e dlatego, ¿e tak siê
uk³ada³a dyskusja, powinien byæ zg³oszony wnio-
sek o przyjêcie tej ustawy bez poprawek. Taki
wniosek zg³osi³em i on znalaz³ w komisji poparcie
jeszcze jednego senatora. Tak wiêc za wnioskiem
by³o 2 senatorów, 3 senatorów by³o przeciw , a 1
senator wstrzyma³ siê od g³osu.

(G³os z sali: A logika?)
Pytacie pañstwo o logikê, a ona wynika równie¿

z tego, o czym powiedzia³em. Mo¿na by³oby rozpa-
trywaæ te poprawki, ale poprawki merytoryczne,
g³ówne, s¹ skrajne, mo¿na powiedzieæ, ¿e one le¿¹
tu¿ obok wniosku o odrzucenie ustawy…

(Senator Ryszard Bender: Piêædziesi¹t popra-
wek.)

…poniewa¿ odrzucaj¹ wszystkie istotne pun-
kty ustawy.

Tak wiêc w imieniu mniejszoœci sk³adam wnio-
sek o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-

s³awa Piotrowicza, sprawozdawcê wniosku
mniejszoœci komisji.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku, wnoszê o odrzucenie usta-
wy. Wieloœæ mankamentów, b³êdów natury le-
gislacyjnej, ale i wiele zapisów godz¹cych w In-
stytut Pamiêci Narodowej uzasadnia odrzuce-
nie ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca, czyli senator Zbigniew
Romaszewski, chc¹ jeszcze zabraæ g³os?

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê.)
(Senator Ryszard Bender: Wynik jest znany.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad wnios-

kiem o odrzucenie ustawy, a nastêpnie w wypad-
ku odrzucenia tego wniosku wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy zatem do g³osowania nad
wnioskiem mniejszoœci o odrzucenie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Senator Mariusz Witczak: Jeszcze moment.)
Moment siê wstrzyma³? (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê, proszê o wyniki. Podajê wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

51 przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 2)

Wniosek o odrzucenie ustawy zosta³ odrzucony.
Mo¿emy zatem przyst¹piæ do g³osowania nad

wnioskiem senatora Mariusza Witczaka o przyjê-
cie ustawy bez poprawek.

(Senator Ryszard Bender: Genialny wniosek!)
(G³osy z sali: Taak!)
(SenatorRyszardBender:Obywiêcej takichby³o.)
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
(Rozmowy na sali)
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, na 83 obecnych senatorów 46

g³osowa³o za, 36 przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 3)
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(Senator Grzegorz Banaœ: Brawo!)
(G³os z sali: Hañba!)
(Senator Stanis³aw Kogut: Wyborcy was rozli-

cz¹, nie martwcie siê!)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Hañba!)
(Senator Grzegorz Banaœ: Brawo, Senatorze

Witczak, brawo, brawo!)
(Senator Stanis³aw Kogut: Profesorowie,

wstydŸcie siê!)

…O Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944–1990 oraz treœci tych dokumentów.

I teraz uprzejmie podajê, proszê pañstwa, in-
formacjê, ¿e przerywamy posiedzenie do jutra do
10.00 rano.

Czy pañstwo senatorowie us³yszeli, ¿e jutro
wznawiamy posiedzenie o dziesi¹tej rano?

(Senator Grzegorz Banaœ: Nie, protestujê, pro-
testujê, protestujê!)

To proszê protestowaæ, mo¿ecie nie przycho-
dziæ. Dziêkujê.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 23 minut 43)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 00)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Pan senator Szaleniec chcia³by zg³osiæ wniosek

formalny.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku, mam wniosek formalny. Zgo-

dnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Senatu
chcia³bym wnieœæ o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o punkt: zmiany w sk³adach komisji senackich–
jest to druk nr 848 – i o rozpatrzenie tego jako
ostatniego punktu porz¹dku obrad. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ sprzeciwy? Nie ma.
W zwi¹zku z tym uzupe³niamy porz¹dek obrad

o punkt: zmiany w sk³adzie komisji senackich.
Jest to druk nr 848. Rozpatrzymy ten punkt jako
ostatni.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo tele-
komunikacyjne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 845,
a sprawozdanie komisji w druku nr 845A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Stanis³awa Jurcewicza,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

PanieMarsza³ku!PaniMinister!WysokiSenacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Gospodarki Narodowej sprawozdanie o uchwalo-

nej przez Sejm w dniu 8 kwietnia 2010 r. ustawie
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Komisja Gospodarki Narodowej zajê³a siê usta-
w¹ w dniu dzisiejszym. W druku nr 845A s¹
przedstawione propozycje poprawek. Proszê
w imieniu komisji, aby Wysoki Senat je przyj¹³.
Jest to dziesiêæ poprawek.

Z czego wynika niniejsza ustawa? Otó¿ wyni-
ka z tego, ¿e po wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego trzeba dostosowaæ prawo do tych¿e przepi-
sów. Istotna sprawa – chodzi tu o pojêcie abona-
mentu – nie budzi³a na posiedzeniu komisji ¿a-
dnej w¹tpliwoœci. Komisja przyjê³a jednog³oœnie
poprawki, a tak¿e ostateczny projekt z poprawka-
mi. Dziêkujê za uwagê.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

w trybie pilnym.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury.

Czy pani minister Gaj pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Magdalena Gaj: Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w toku 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 utworzeniu Akademii Sztuki
w Szczecinie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 827,
a sprawozdania komisji w drukach nr 827A
i 827B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu, pana senatora Piotra £ukasza An-
drzejewskiego, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sejm uchwali³ praktycznie bez zmian poselsk¹

inicjatywê legislacyjn¹, której celem by³o utwo-
rzenie Akademii Sztuki w Szczecinie. W swej dzia-
³alnoœci ma ona siê skupiaæ na kszta³ceniu na
ró¿nych kierunkach w zakresie sztuk muzycz-
nych, plastycznych, teatralnych i innych dyscyp-
lin artystycznych, a tak¿e w zakresie nauk huma-
nistycznych, oraz na prowadzeniu badañ nauko-
wych. Akademia ta w myœl ustawy zostanie utwo-
rzona z Wydzia³u Edukacji Muzycznej szczeciñ-
skiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu i z Ka-
tedry Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humani-
stycznego na Uniwersytecie Szczeciñskim. Nowo
utworzona uczelnia ma przej¹æ prawa i zobo-
wi¹zania Akademii Muzycznej w Poznaniu doty-
cz¹ce Wydzia³u Edukacji Muzycznej Filii w Szcze-
cinie.

W ustawie zak³ada siê optymistycznie, ¿e
uczelnia zostanie wyposa¿ona w mienie przez
gminê miasto Szczecin i samorz¹d województwa
zachodniopomorskiego. Z dniem 1 wrzeœnia
2010 r. pracownicy, studenci i s³uchacze studiów
podyplomowych i kursów dokszta³caj¹cych Wy-
dzia³u Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie oraz
Katedry Edukacji Artystycznej Wydzia³u Huma-
nistycznego na Uniwersytecie Szczeciñskim sta-
n¹ siê pracownikami, studentami i s³uchaczami
akademii.

Ustawa okreœla jednoczeœnie dalszy tok dzia-
³añ konstytuuj¹cych zarys nowo utworzonej Aka-
demii Sztuki w Szczecinie. Wybory do senatu aka-
demii oraz wybory dziekanów i rad wydzia³ów zo-
stan¹ przeprowadzone w terminie do 30 wrzeœnia
2010 r. Do dnia wyborów funkcjê senatu akade-
mii bêd¹ pe³nili dotychczasowi przedstawiciele

Wydzia³u Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie
do senatu Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz
Katedry Edukacji Artystycznej Wydzia³u Huma-
nistycznego Uniwersytetu Szczeciñskiego.

W ustawie przewidziano czternastodniowe va-
catio legis.

Mamy tutaj niew¹tpliwie do czynienia, co syg-
nalizowano równie¿ w toku posiedzenia komisji,
ze szczególnym uregulowaniem, które budzi za-
strze¿enia naszego Biura Legislacyjnego. Jak wy-
nika z pogl¹du prawnego, który leg³ u podstaw tej
ustawy, to uregulowanie wziê³o siê z dopuszcze-
nia, w zwi¹zku z art. 255 prawa o szkolnictwie wy-
¿szym, nietypowego rozstrzygniêcia na zasadzie
lex specialis w stosunku do powszechnie obo-
wi¹zuj¹cych w tym zakresie regu³ postêpowania
podczas nadawania nazwy „akademia” uczelniom
wy¿szym. Trzeba tutaj powiedzieæ, i¿ by³y kontro-
wersje prawne, które zosta³y przezwyciê¿one, za-
równo po zbadaniu przez ministra kultury…

Witam pana ministra. Cieszê siê, ze wzglêdu na
rangê utworzenia tej uczelni, ¿e jest pan wœród
nas i mo¿e wyraziæ pogl¹d w stanowisku rz¹du.

Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego podjê³a
uchwa³ê. Mia³a zastrze¿enia, twierdzi³a, ¿e przed-
³o¿ony projekt nie spe³nia wymogów przewidzia-
nych prawem dla aktów prawnych powo³uj¹cych
uczelnie publiczne. Tak, nie spe³nia standardu
ustawowego, ale w³aœnie w tej ustawie tworzymy
pewien precedens, który ma swoje uzasadnienie
ze wzglêdu na rangê poszerzenia zakresu funkcjo-
nowania uczelni wy¿szych w takich punktach jak
Szczecin, gdzie dotychczas nie by³o takiej uczelni,
a jest du¿o m³odzie¿y, która zmuszona jest do ko-
rzystania z podobnych uczelni poza Szczecinem.
Obecnoœæ pana ministra i obecnoœæ przedstawi-
cieli rz¹du zwalnia mnie z bardziej szczegó³owego
analizowania tej sytuacji.

Komisja stanê³a na stanowisku, ¿e nie ma
sprzecznoœci systemowej w zwi¹zku z utworze-
niem specjalnego trybu w celu powo³ania tej Aka-
demii Sztuki w Szczecinie, ¿e nie jest to standard
ustawowy, ale niew¹tpliwie jest pilna potrzeba
faktyczna, wynikaj¹ca z racji stanu pañstwa.
Myœlê, ¿e zosta³em w tym zakresie wystarczaj¹co
zrozumiany.

Uwagi Biura Legislacyjnego zosta³y uwzglê-
dnione w poprawkach. One doprecyzowuj¹ usta-
wê systemowo.

Podnoszony by³ taki element jak tradycja,
chocia¿by tradycja krakowska. Chodzi tu o tak
wiele i badañ naukowych, i dziedzin uprawiania
sztuki, i sposobów studiowania sztuki, ¿e mo¿e
bardziej wskazane by³oby powiedzenie, ¿e to jest
nie akademia sztuki, ale, w nawi¹zaniu do tej
tradycji krakowskiej, akademia sztuk. My przy-
jêliœmy takie rozstrzygniêcie. Ono jest dyskusyj-
ne, ale Senat bêdzie ³askaw oceniæ, czy te argu-
menty, ¿eby odwo³aæ siê do bardzo starej tradycji
pierwszej akademii sztuk w Krakowie, s¹ wystar-
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czaj¹ce, czy Szczecin nale¿y w³¹czyæ do tej trady-
cji, czy te¿ zainicjowaæ inn¹ tradycjê nazywania
i tak jak chcia³ Sejm, utworzyæ akademiê sztuki,
a nie akademiê sztuk. Ju¿ w œredniowieczu
mówi³o siê o tak zwanych sztukach wyzwolo-
nych. I myœlê, ¿e siêgniêcie do bardzo g³êbokiej
tradycji, do polskiej tradycji, w której byliœmy
kszta³ceni, ma podstawy.

Wydaje siê, ¿e w tej sytuacji nie ma przeszkód,
¿eby przyj¹æ tê ustawê z poprawkami zapropono-
wanymi przez Biuro Legislacyjne. Wnoszê o pozy-
tywne ustosunkowanie siê do tej inicjatywy i do
stanowiska Komisji Kultury i Œrodków Przekazu,
zawartego w druku, który pañstwo otrzymaliœcie,
a o którym mówi³ pan marsza³ek. Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.

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

i Sportu, pana senatora Józefa Bergiera, o przed-
stawienie stanowiska komisji.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panowie Mini-

strowie!
Omawiana ustawa o utworzeniu Akademii

Sztuki w Szczecinie zosta³a przyjêta przez Sejm
w dniu 18 marca bie¿¹cego roku; druk nr 827.

W art. 2 czytamy, ¿e podstawowym kierunkiem
dzia³alnoœci jest kszta³cenie oraz prowadzenie ba-
dañ naukowych w zakresie sztuk muzycznych,
plastycznych, teatralnych i mieszcz¹cych siê
w nich dyscyplin artystycznych oraz w zakresie
nauk humanistycznych. Na tym bêdzie polega³o
przysz³e funkcjonowanie tej uczelni.

Akademiê tworzy siê z Wydzia³u Edukacji Mu-
zycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej
w Poznaniu oraz Katedry Edukacji Artystycznej
Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Szcze-
ciñskiego.

Przedstawiaj¹c tê ustawê nale¿y zwróciæ uwagê
na fakt, i¿ zgodnie z obecnym art. 3 ust. 5 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym wyraz „akademia”
mo¿e byæ u¿ywany w nazwie uczelni pod warun-
kiem, ¿e jej jednostki organizacyjne posiadaj¹ co
najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora, i ¿e tego warunku uczelnia
obecnie nie spe³nia. Mo¿na te¿ przytoczyæ zapis
prawa, który statuuje obowi¹zek dostosowania
nazw uczelni do wymogów ustawowych do dnia
30 czerwca 2006 r., zawarty w art. 225 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedze-
niu w dniu 31 marca bie¿¹cego roku zapozna³a siê
z pozytywnymi opiniami Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego. W wyniku prac komi-
sji zg³oszono jedenaœcie poprawek.

Jest wœród nich poprawka odnosz¹ca siê do
art. 1 ust. 1, a mówi¹c¹ o tym, ¿e akademiê tworzy
siê w innym terminie ni¿ przyjêty przez Sejm, to
jest z dniem 1 wrzeœnia 2010 r. Podobnie
w art. 4 ust. 2 i 3 zmienia siê terminy na dzieñ
1 wrzeœnia 2010 r.

Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na poprawkê do
art. 6 zwi¹zan¹ z rekrutacj¹. Komisja proponuje
wprowadzenie ust. 1a w brzmieniu: „Rekrutacja
w akademii na poszczególne kierunki studiów
w roku akademickim 2010/2011 odbywa siê we-
d³ug zasad okreœlonych w odpowiednich uchwa-
³ach senatów Akademii Muzycznej w Poznaniu
i Uniwersytetu Szczeciñskiego”. Chcia³bym wy-
jaœniæ, ¿e taki zapis jest niezbêdny, gdy¿ musi byæ
nawi¹zanie do ju¿ skierowanych do przysz³ych
studentów informacji wynikaj¹cych z decyzji se-
natów tych uczelni.

Szanowni Pañstwo, Komisja Nauki, Edukacji
i Sportu wnosi o przyjêcie tej ustawy wraz z przy-
jêtymi poprawkami. Dziêkujê uprzejmie.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pytanie do senatora Bergiera. Panie Senatorze,

ustawa mówi, ¿e akademia zostanie utworzona
z Wydzia³u Edukacji Muzycznej szczeciñskiej filii
Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz z Katedry
Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humanistyczne-
go Uniwersytetu Szczeciñskiego. Ale ustawa nie
mówi nic o jeszcze jednej, trzeciej uczelni, o której
poinformowa³ nas podczas posiedzenia senackiej
komisji kultury pan senator Rocki. Otó¿ trzeci¹
uczelni¹, która bêdzie tworzy³a akademiê, bêdzie
szczeciñska Wy¿sza Szko³a Sztuki U¿ytkowej, któ-
ra od paŸdziernika wejdzie w sk³ad tej uczelni.
Chcê nadmieniæ, ¿e jest to uczelnia prywatna. Jest
to pierwszy przypadek w Polsce, precedensowy, ¿e
po roku 1989 prywatna uczelnia, mówi¹c wprost,
zostanie znacjonalizowana. Jest to bardzo niebez-
pieczny precedens. Czy podczas posiedzenia komi-
sji nauki ta kwestia równie¿ by³a poruszana?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Massalski, proszê bardzo.
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Senator Adam Massalski:

Ja mam pytanie do obydwóch sprawozdaw-
ców, ale mo¿e pan profesor Bergier odpowie na
nie. Na jakim poziomie, czy licencjatu, czy magi-
sterium, podmioty tworz¹ce tê uczelniê kszta³ci³y
dotychczas studentów? Czy by³ to licencjat, czy
by³o to magisterium? Bo od tego zale¿y mo¿liwoœæ
doktoryzowania, mo¿na uzyskaæ j¹ szybciej, gdy
jest to poziom magisterium, a znacznie d³u¿szy
bêdzie okres dojœcia do uzyskania dwóch mo¿li-
woœci doktoryzowania, gdy to bêd¹ studia licen-
cjackie. To jest takie pytanie podstawowe. Dziê-
kujê bardzo.

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

Senator Józef Bergier:
Odpowiadaj¹c na pytanie pierwsze, chcia³bym

zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca nie u¿ywa tej jedno-
stki, o której mówi pan senator, do utworzenia
uczelni . W zwi¹zku z tym nie mogê siê odnieœæ do
czegoœ, czego nie ma w zapisach tej ustawy.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Mas-
salskiego, powiem, ¿e dostrzegam intencjê tego
pytania, gdy¿ posiadanie kszta³cenia na poziomie
drugiego stopnia wyraŸnie mo¿e przybli¿yæ uczel-
niê do ubiegania siê o prawa doktoryzowania. We-
d³ug mojej wiedzy uczelnia ta kszta³ci tak¿e na
drugim stopniu kszta³cenia.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W zwi¹zku z tym, ¿e kwestia, o któr¹ pyta³em,

nie by³a omawiana podczas posiedzenia komisji
nauki, bardzo proszê pana senatora Andrzejew-
skiego o przybli¿enie tej sprawy, bo wydaje siê, ¿e
jest ona bardzo wa¿na i Senat powinien siê z ni¹
zapoznaæ. Myœlê, ¿e ta sytuacja – nacjonalizacja
prywatnej uczelni, która ma wejœæ w sk³ad two-
rzonej uczelni wy¿szej – jest precedensowa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ju¿ odpowiadam. Jest to niew¹tpliwie novum

i zdawaliœmy sobie sprawê – zreszt¹ by³o to w obe-
cnoœci przedstawiciela ministra edukacji i przed-

stawiciela ministra kultury – ¿e tworzymy pewien
model na przysz³oœæ. On dopiero bêdzie wype³nio-
ny treœci¹ i warunkami, które sama ustawa for-
mu³uje jako konieczne do nadania uczelni miana
akademii. W zwi¹zku z tym by³o bardzo du¿o za-
strze¿eñ i by³y one rozwa¿ane w toku posiedzenia
komisji, niemniej jednak uznaliœmy… Bo z jednej
strony s¹ racje przestrzegania systemu, a z dru-
giej strony – racje faktyczne i potrzeby ¿yciowe,
które wskazuj¹ tutaj na dopuszczalnoœæ odstêp-
stwa od regu³, co jest mo¿liwe w³aœnie dziêki usta-
wie, na zasadzie lex specialis, bez wywracania sy-
stemu do góry nogami.

Wyra¿ane by³y te¿ pogl¹dy, ¿e nale¿y w tym za-
kresie ustawê zmieniæ, ¿e rygory ustawowe winny
byæ rygorami modelowymi, do spe³nienia w przy-
sz³oœci, ¿eby nie by³o tak, ¿e dopiero ich spe³nienie
powoduje nadanie nazwy „akademia”. Tym bar-
dziej, ¿e w jakiœ sensie – taki argument by³ podno-
szony przez pana senatora jako cz³onka Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu – by³aby to jakaœ for-
ma nacjonalizacji i narzucania rozwi¹zañ, które
powinny byæ wczeœniejsze w stosunku do tej usta-
wy, a pojawi¹ siê dopiero po jej wejœciu w ¿ycie.
Tworzymy tutaj pewien model. Nie wiem, w jakim
zakresie mo¿e byæ precedensem, ale na pewno
w tej chwili, kiedy go tworzymy, jest to pe³ne no-
vum. Przyjêliœmy, ¿e jest taka potrzeba w przy-
padku Szczecina, ¿e jest takie ratio legis. I nawet
opór tych, którzy dot¹d byli poddani w ramach
szkolnictwa wy¿szego rygorom tej ustawy, nie
mo¿e przes³oniæ tego, ¿e ¿ycie ma swoje prawa,
a to rozwi¹zanie, podniesione do rangi ustawy,
mieœci siê w systemie pañstwa prawa.

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

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym za-

pytaæ, czy pan i komisja nie zastanawiacie siê nad
tak¹ spraw¹. Otó¿ nastêpuje u nas rozdrobnienie
uczelni, mno¿enie tych rachitycznych i tworzenie
s³abych. Nigdzie tego nie ma. W Stanach Zjedno-
czonych s¹ ró¿ne stanowe uczelnie, które nie s¹
nic warte; ka¿dy wie, ¿e nie maj¹ one znaczenia.
Tworzenie u nas takich jednostek jest wbrew tra-
dycjom europejskim i wbrew sytuacji w Europie,
gdzie s¹ du¿e uczelnie. Taki kierunek mo¿e byæ
osobnym wydzia³em. Czy nie jest lepiej – w koñcu
jest uniwersytet powo³any w Szczecinie – stwo-
rzyæ ³adny wydzia³ ni¿ jak¹œ rachityczn¹ uczel-
niê? Ona bêdzie dorastaæ, ale nie wiadomo, jak
doroœnie, a teraz jeszcze ma problemy formalno-
prawne. Pamiêtajmy o tym, ¿e idziemy w niedob-
rym kierunku i wbrew temu, co dzieje siê w Euro-
pie, tworzymy ró¿ne drobne uniwersytety, o któ-
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rych nikt nie bêdzie pamiêta³. My sami niebawem
bêdziemy siê krêpowaæ, jeœli nie wstydziæ, z tego
powodu, ¿e je powo³aliœmy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Do którego z nas

jest skierowane to pytanie, Panie Marsza³ku?)
Zaraz, jeszcze pan senator WoŸniak…
Myœlê, ¿e jest to pytanie zaadresowane do pana

senatoraBergiera,który jest zodpowiedniejkomisji.
Ale najpierw pan senator WoŸniak, który chce

zadaæ pytanie.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Co do ratio legis, to zgadzam siê oczywiœcie z t¹

inicjatyw¹, ale w materia³ach, w opinii, nie zna-
laz³em informacji o stanowisku tych uczelni, któ-
rych jednostki bêd¹ tworzyæ akademiê. Jakie jest
stanowisko Uniwersytetu Szczeciñskiego i Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze. S¹ dwa pyta-

nia do pana.

Senator Józef Bergier:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Bende-

ra. Faktycznie z jednej strony w jakiejœ czêœci
os³abiamy te uczelnie, które ju¿ funkcjonowa³y,
ale z drugiej strony tworzymy now¹, wiêksz¹ je-
dnostkê w Szczecinie. I ona bêdzie zajmowa³a siê
t¹ dziedzin¹ nauki na poziomie akademii, a nie na
poziomie jednostki zamiejscowej jednej uczelni
i katedry drugiej uczelni.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora WoŸnia-
ka, to naturalnie pierwszym krokiem w postêpo-
waniu przed podjêciem tego typu dzia³añ by³o ze-
branie opinii tych uczelni, które decyduj¹ siê na
stworzenie akademii.

(Senator Bogdan Borusewicz: To ja zapytam,
jakie to by³y opinie? Pozytywne czy negatywne?)

Nale¿y s¹dziæ, ¿e opinie senatów tych uczelni
by³y pozytywne.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Mar-
sza³ku, jeœli mo¿na…)

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeœli mo¿na coœ
jeszcze dodaæ…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Tak, mo¿na odpowiedzieæ.

Senator Piotr Andrzejewski:

Chcia³bym jeszcze powiedzieæ – bo to dla pañ-
stwa jest wa¿ne, to jest dobry precedens – ¿e w po-
siedzeniu uczestniczy³ przedstawiciel Sejmu, ini-
cjator, który przedstawia³ na forum komisji wiele
dokumentów i zapoznawa³ nas, miêdzy innymi,
z tymi opiniami. Nie wiem, czy jest to specjalnie
ujête w regulaminie, ale dobra tradycja zosta³a
zachowanana. Bo kiedy rozpatrujemy ustawê na
forum Senatu, to w przypadku inicjatywy posel-
skiej w posiedzeniach Senatu bierze udzia³ rów-
nie¿ przedstawiciel wnioskodawców, a je¿eli cho-
dzi o inicjatywy senackie, to przedstawiciel Sena-
tu bierze udzia³ w posiedzeniach komisji sejmo-
wych. Wydaje mi siê, ¿e tutaj, ze wzglêdu na wy-
j¹tkowy charakter tej ustawy, ta dokumentacja
przedstawiciela Sejmu, obecnego zreszt¹ tu dzi-
siaj, by³a bardzo obszerna. Mo¿na te dokumenty
przejrzeæ, posiada je ka¿dy z pañstwa. By³y one
przedstawiane na posiedzeniach komisji kultury,
bo w¹tpliwoœci, o których tutaj mówimy, mia³a te¿
nasza komisja. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Skurkiewicz, uprzejmie proszê.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Mo¿e s³owo wyjaœnienia…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, tylko od-

powiedŸ na pytanie, Panie Senatorze.)
Panie Marsza³ku, ale to jest bardzo wa¿na kwe-

stia.
Otó¿ nie jest do koñca tak, jak mówi³ pan senator

Andrzejewski, bo akurat tymi opiniami pan pose³
podczas posiedzenia komisji nie dysponowa³ i mia³
je dostarczyæ przed posiedzeniem Senatu. Ja
by³bym bardzo rad, gdybyœmy mogli zapoznaæ siê
bezpoœrednio z tymi opiniami. Pan pose³ zadeklaro-
wa³, ¿e s¹ to opinie pozytywne, my wierzymy na s³o-
wo. Cieszyliœmy siê z tego, ¿e pan pose³ uczestniczy³
w posiedzeniu komisji, ale nie mieliœmy wtedy
okazji zapoznaæ siê z tymi opiniami naocznie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Gwoli uzupe³nienia, Panie Marsza³ku.
Tak, pose³ by³, relacjonowa³ te opinie bezpoœre-

dnio z posiadanych odpisów i zobowi¹za³ siê je do-
starczyæ przed dzisiejszym posiedzeniem. Jest
tak, jak mówi pan senator Skurkiewicz. A ¿e jest
tu pan pose³… Je¿eli istnieje taka potrzeba, to
bardzo proszê odbiæ te opinie i dostarczyæ tym
moim kolegom, którzy tego chc¹, Panie Poœle.
Dziêkujê bardzo i przepraszam.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Iwan, proszê uprzejmie.
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Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ o tak¹ rzecz. To jest tro-

chê nietypowa sytuacja tworzenia nowej uczel-
ni, powiedzia³bym, od razu z poziomu wy¿szego
ni¿ „wy¿sza szko³a”. Bo wydawa³oby siê, ¿e na-
turalny i wynikaj¹cy z ustawy sposób tworzenia
uczelni jest taki, ¿e najpierw powstaje jakaœ wy-
¿sza szko³a, która po uzyskaniu okreœlonych
uprawnieñ przechodzi na poziom akademii,
a nastêpnie zmierza do poziomu uniwersytetu.
Ale moje pytanie dotyczy takiej sprawy. Czy taki
precedens, który, jak mi siê wydaje, tworzymy
dzisiaj w obrêbie obowi¹zuj¹cego prawa, nie
spowoduje… No, nie chcê u¿yæ s³owa „lawina”,
ale czy nie zaowocuje mnóstwem zg³oszeñ pañ-
stwowych wy¿szych szkó³ zawodowych w Polsce
aspiruj¹cych do przemianowania na akademie?
Takich szkó³ jest du¿o, one s¹ na ró¿nym stop-
niu rozwoju i d¹¿¹ w kierunku przemianowania
na akademiê i dalszego rozwoju. Wydaje mi siê,
¿e ten precedens zwi¹zany ze szczególn¹ inter-
pretacj¹ prawa lub te¿ nieprzestrzeganiem pra-
wa, które sami tworzymy, mo¿e poci¹gn¹æ za so-
b¹ taki skutek. Czy my jesteœmy na to przygoto-
wani? Czy coœ siê zmieni w uk³adzie szkolnictwa
wy¿szego, je¿eli te kilkanaœcie czy kilkadziesi¹t
szkó³ – nie wiem, ile jest pañstwowych wy¿szych
szkó³ zawodowych – w najbli¿szym czasie gre-
mialnie wyst¹pi o przekwalifikowanie na akade-
mie? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Bergier.

Senator Józef Bergier:

Chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e wydzia³ zamiej-
scowy to jest powa¿na jednostka organizacyjna,
która posiada kadrê zatrudnion¹ w podstawo-
wym miejscu pracy. To jest jedna informacja.
A druga… Chcia³bym powróciæ do sprawozdania
komisji, w którym przytaczam art. 225 ustawy,
któr¹ to my przyjêliœmy niedawno – chodzi o prze-
suniêcie terminu dostosowania nazw uczelni –
i wnioskodawcy próbuj¹ z niego skorzystaæ. Nie-
w¹tpliwie tworzymy pewien precedens, jak s¹dzê,
analizuj¹c ró¿ne przes³anki, a g³ównie pozytywne
opinie obu ministerstw.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo proszê, pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym zapytaæ, czy nale¿y rozumieæ, ¿e

kadra naukowa, która jest w tej chwili zatrudnio-
na w wydzia³ach zamiejscowych, na pierwszym
etacie bêdzie zatrudniona w tej przysz³ej akademii
i bêdzie tworzy³a radê naukow¹ niezbêdn¹ do na-
dawania tytu³u doktora. Tak? Czy bêdzie to roz-
wi¹zane w oparciu o deklaracje tej kadry czy
w oparciu o gwarancjê zatrudnienia? Dziêkujê
bardzo.

Senator Józef Bergier:
Jeœli chodzi o pytanie pani senator Fetliñskiej,

to ja podczas debaty na posiedzeniu komisji zada-
³em pytanie o liczbê aktualnie zatrudnionych pra-
cowników w jednostkach, które bêd¹ tworzy³y
przysz³¹ akademiê. Nie otrzyma³em wówczas pre-
cyzyjnej informacji, ale kilka dni temu, przed de-
bat¹, otrzyma³em te dane. Samodzielnych praco-
wników obecnie zatrudnionych w podstawowym
miejscu pracy jest dziewiêtnaœcioro. Jeœli chodzi
o akademiê, to w myœl ustawy, jak wszyscy wie-
my, istnieje wymóg zatrudnienia w podstawowym
miejscu pracy odpowiedniej liczby pracowników.
I takie oœwiadczenia tych pracowników zosta³y
dostarczone.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy panie i panowie senatorowie jeszcze…
Proszê, pan senator Zbigniew Szaleniec.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Senatorze, ja co prawda znam odpowiedŸ

na to pytanie, ale myœlê, ¿e jest ono wa¿ne ze
wzglêdu na senatorów, którzy nie uczestniczyli
w posiedzeniu komisji, aby mogli siê z t¹ informa-
cj¹ zapoznaæ. Jakie jest zaanga¿owanie w³adz lo-
kalnych w tworzenie tej uczelni? Myœlê tu g³ównie
o zabezpieczeniu, jakim s¹ budynki, jak równie¿
o zabezpieczeniu finansowym dla utworzenia tej
uczelni. Myœlê, ¿e jest to wa¿na informacja, tak ¿e
bardzo prosi³bym o odpowiedŸ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Józef Bergier:
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Szaleñca,

to w sprawozdaniu komisji nie przedstawi³em
tych argumentów, gdy¿ wydaje siê, ¿e one nie s¹
merytoryczne. Warto jednak podkreœliæ, ¿e tak
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urz¹d marsza³kowski, jak i urz¹d miasta Szczeci-
na oraz innych powiatów, nawet s¹siednich, pod-
jê³y decyzje o kilkumilionowych dofinansowa-
niach w sytuacji, jeœli taka uczelnia bêdzie utwo-
rzona. Analizuj¹c te decyzje, chcia³bym nam
wszystkim ¿yczyæ, ¿ebyœmy w swoich œrodowis-
kach samorz¹dowych spotkali siê z tak nadzwy-
czajn¹ pomoc¹, bo tak odwa¿ê siê j¹ okreœliæ, gdy¿
jest wyra¿ana kilkumilionowymi dofinansowa-
niami ze strony tych œrodowisk.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze zadaæ py-

tanie?
Bardzo proszê, pan senator Sadowski.
Proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zapytaæ, ile osób bêdzie studiowaæ

na tej uczelni. Proszê podaæ przypuszczaln¹ liczbê.

Senator Józef Bergier:

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora,
chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e mówimy o uczelni
specjalistycznej i w zwi¹zku z tym trudno oczeki-
waæ, ¿eby liczba studentów na tych kierunkach
by³a podobna na przyk³ad do liczby studentów na
pedagogice czy na socjologii. Zajêcia na tej uczelni
wymagaj¹ ma³ych grup studentów i dobrego wy-
posa¿enia. W tej chwili kilkuset studentów uczy
siê w jednostkach, które tê uczelniê mia³yby two-
rzyæ. Mo¿na by przypuszczaæ, bo taka jest prakty-
ka, mówiê to ze swojego doœwiadczenia jako nau-
czyciela akademickiego, ¿e je¿eli uczelnia staje siê
t¹ lokaln¹, to zainteresowanie studiowaniem
z naturalnych powodów siê zwiêksza.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Rozgl¹dam siê po sali… Teraz ju¿ mogê podziê-
kowaæ senatorowi sprawozdawcy. Dziêkujê up-
rzejmie.

Projekt tej ustawy, Szanowni Pañstwo, zosta³
wniesiony przez pos³ów. Witam na sali ministra
kultury i dziedzictwa narodowego, pana Bogdana
Zdrojewskiego. Dzieñ dobry, Panie Ministrze.
Jest te¿ z nami podsekretarz stanu w Minister-

stwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, pan Witold
Jurek. Witam serdecznie, dzieñ dobry.

Czy pan minister Zdrojewski pragnie zabraæ
g³os?

Zapraszam.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcê podziêkowaæ za proce-

dowanie nad tym projektem. Jest on rzeczywiœcie
bardzo istotny. Wydaje siê, ¿e sama uczelnia nie
jest zbyt wielka, ale ambicje Szczecina dotycz¹ce
tej instytucji s¹ naprawdê ogromne.

Na co chcia³bym zwróciæ uwagê przy tej okazji?
Po pierwsze, na wysi³ek samorz¹du terytorialne-
go, który wy³o¿y³ œrodki w wysokoœci blisko 20 mi-
lionów z³ w maj¹tku i œrodkach w³asnych, zw³asz-
cza wyposa¿eniu. Takiej sytuacji do tej pory nie
mieliœmy. Po drugie, zgoda na uruchomienie tej
uczelni ma bardzo d³ug¹ historiê, bo ona nie zro-
dzi³a siê obecnie czy w ubieg³ym roku. Wnioski
dotycz¹ce tego, aby z uczelni, która ma charakter
filialny, zrobiæ uczelniê artystyczn¹, nap³ywa³y ze
Szczecina, ale i z Poznania, ju¿ ponad dziesiêæ lat
temu. Wówczas mia³a to byæ uczelnia wy³¹cznie
muzyczna. ¯eby nie by³o sytuacji, o jakiej mówi³
przede wszystkim pan senator, ¿e powo³uje siê
kolejn¹ niewielk¹ uczelniê, zmobilizowano ca³e
œrodowisko Szczecina i doprowadzono do tego, ¿e
w wyniku synergii, w wyniku po³¹czenia trzech de
facto ró¿nych instytucji uczelnianych stworzon¹
jedn¹ – silniejsz¹.

Wielokrotnie mówi³em inicjatorom, ¿e czeka
ich trudne zadanie, które bêdzie trwa³o nie tylko
do momentu uruchomienia uczelni, czyli do pier-
wszego naboru, ale bêdzie kontynuowane przez
pierwsze dwa lata. Chodzi o to, aby potwierdziæ
zasadnoœæ ambicji, które s¹ ulokowane przede
wszystkim w nazwie. Szansa na to jest ogromna,
ale gwarancji nie ma. Je¿eli nie uda siê w œrodo-
wisku szczeciñskim doprowadziæ do wype³nienia
wymogów ustawy, to ta szko³a bêdzie wy¿sz¹
szko³¹ artystyczn¹ a nie akademi¹. Taka proce-
dura oczywiœcie jest przewidziana w ustawie.
Mam jednak nadziejê, ¿e mobilizacja œrodowiska
bêdzie na bardzo wysokim poziomie i ¿e siê uda.

Kolejna rzecz, o której chcê powiedzieæ. Fun-
kcjonowanie wszystkich uczelni artystycznych
w Polsce ³¹cznie kosztuje mniej ni¿ funkcjono-
wanie jednej uczelni cywilnej, na przyk³ad Uni-
wersytetu £ódzkiego. Takie s¹ proporcje doty-
cz¹ce kosztów. Pomimo tego, ¿e s¹ to uczelnie
bardzo silne, z du¿ym presti¿em, tak¿e poza gra-
nicami kraju, koszt ich funkcjonowania general-
nie jest niedu¿y. Uczelnia szczeciñska, pomimo
ulokowania wielkich œrodków finansowych
w chwili obecnej, pochodz¹cych g³ównie z samo-
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rz¹dów, bêdzie kosztowa³a poni¿ej 10 milionów z³
rocznie. To nie bêdzie uczelnia bardzo kosztowna
z punktu widzenia prowadzenia studiów.

Jeszcze jeden element jest wa¿ny. Otó¿, chcê
podkreœliæ, ¿e wszystkie zgody ju¿ do mnie wp³y-
nê³y – jest zgoda filii w Poznaniu, zgoda dwóch po-
zosta³ych podmiotów szczeciñskich – i s¹ to zgody
dla nas bardzo istotne. Trzeba bowiem pamiêtaæ,
¿e dla Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczelni
o wielkim presti¿u, ogromnych osi¹gniêciach
i du¿ym dorobku naukowym, pozbycie siê filii jest
równoznaczne z utrat¹ potencjalnych dochodów
wynikaj¹cych z liczby studentów, odpowiednich
przeliczników itd. W zwi¹zku z tym zadeklarowa-
³em uczelni poznañskiej, ¿e nie bêdzie ona nega-
tywnym beneficjentem tej sytuacji. Uczelnia
w Poznaniu nie mo¿e byæ stratna, nie mo¿e byæ
os³abiona na skutek tej decyzji. Wszystkie dzia³a-
nia, które przyjêliœmy, by³y dzia³aniami niezwykle
istotnymi i zmierza³y do tego, aby uchroniæ to œro-
dowisko przed stratami, które mog³yby powstaæ.
Muszê powiedzieæ, ¿e w przypadku Poznania ca³e
œrodowisko zachowa³o siê w tej materii niezwykle
rzetelnie, niezwykle przyjaŸnie dla tej uczelni,
choæ sytuacja na pocz¹tku nie by³a wcale taka
oczywista.

I ostatnia kwestia, bardzo wa¿na, na któr¹ chcê
zwróciæ uwagê. Otó¿ Szczecin jest bardzo istot-
nym miastem z punktu widzenia kultury A to bê-
dzie pierwsza jednostka, pierwszy adres instytu-
cji narodowej w Szczecinie. Do tej pory ¿adna in-
stytucja nie uzyska³a takiego statusu, a przypom-
nê, ¿e uczelnie artystyczne to coœ wiêcej ni¿ uczel-
nie, bo to s¹ te¿ instytucje artystyczne. Bardzo
nam zale¿y na tym, aby w Szczecinie powsta³a
pierwsza instytucja narodowa, instytucja mini-
sterialna. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie zostaæ, Panie Ministrze, bo
byæ mo¿e pañstwo senatorowie bêd¹ mieli pyta-
nia.

Przypominam, ¿e mo¿na zadawaæ pytania trwa-
j¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê i to w kwestii zwi¹zanej
z omawianym punktem porz¹dku obrad. Czy pañ-
stwo senatorowie maj¹ takie pytania?

Bardzo proszê, pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Chcia³abym us³yszeæ od pana ministra, co by³o

g³ówn¹ przyczyn¹ niew³¹czenia tego jako wy-
dzia³u do Uniwersytetu Szczeciñskiego? Myœlê, ¿e
renoma tego uniwersytetu jest na tyle du¿a, ¿e to

by³oby zaszczytem dla nowego wydzia³u. Wydaje
siê to bardziej racjonalne i gospodarne, chyba ¿e
s¹ jakieœ inne uwarunkowania, o których my po
prostu nie wiemy. Chcia³abym, ¿eby pan minister
je przedstawi³. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Proszê uprzejmie.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:

Dziêkujê bardzo.
To wa¿ne pytanie, ale muszê zwróciæ uwagê na

jedn¹ kwesti¹ kompetencyjn¹ i na skutki. Otó¿
pozosta³e uczelnie, poza artystycznymi, podlega-
j¹ ministrowi nauki i szkolnictwa wy¿szego.
Uczelnie artystyczne podlegaj¹ ministrowi kultu-
ry. W zwi¹zku z tym w naturalny sposób dokonuje
siê separacji tych systemów kszta³ceñ, bo one s¹
nieco wyalienowane. Kilkanaœcie lat temu odby-
wa³a siê dyskusja, tak¿e tu, w Senacie, czy nie
nale¿a³oby doprowadziæ do takiej sytuacji, aby
wszystkie uczelnie, równie¿ wojskowe i artysty-
czne, podlega³y ministrowi nauki. I wtedy okaza-
³o siê, ¿e specyfika kszta³cenia, jak równie¿ po-
wi¹zanie danej uczelni z okreœlonym œrodowis-
kiem w tych dwóch przypadkach, a wiêc w przy-
padku obrony narodowej i szkó³ artystycznych,
s¹ bardzo istotne. Szko³y artystyczne s¹ po-
wi¹zane z instytucjami artystycznymi, szko³y
teatralne z teatrami, akademie muzyczne z fil-
harmoniami, salami filharmonicznymi, one
dzia³aj¹ jak naczynia po³¹czone. Z tego powodu
w Polsce lokowanie w uczelni nieartystycznej wy-
dzia³ów artystycznych kompletnie siê nie spraw-
dza. I muszê powiedzieæ, ¿e s¹ dwa wyj¹tki. Pier-
wszy przypadek to rzeŸba, która znajduje siê na
jednej uczelni nieartystycznej, ale jest to rzeŸba
techniczna, a nie artystyczna tak naprawdê.
A drugi taki przypadek to projektowanie artysty-
czne, graficzne, które znajduje siê na uczelni cy-
wilnej, ¿e tak powiem, i ono równie¿ ma formê
w gruncie rzeczy nieartystyczn¹. Inny jest te¿
tryb uzyskiwania tytu³ów naukowych, inne s¹
warunki do uzyskiwania tytu³ów naukowych na
uczelniach artystycznych. Tak wiêc ta separacja
zosta³a uznana za istotn¹ i przewa¿y³y argumen-
ty w tej materii.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Teraz ja pozwolê sobie zadaæ pytanie.
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Senator Krystyna Bochenek:

Powiedzia³ pan minister, ¿e Poznañ nie bêdzie
negatywnym beneficjentem tego zdarzenia. Jak
ma siê to staæ? Proszê mi to w kilku s³owach przy-
bli¿yæ.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:

Przede wszystkim zale¿y mi na tym, aby ta se-
paracja odbywa³a siê w taki sposób, ¿eby skutki
przeniesienia na liœcie pracowników naukowych
nie powodowa³y utraty we wspó³czynnikach, któ-
re s¹ potem podstaw¹ do przekazywania okreœlo-
nych œrodków. Uczelnia poznañska w zwi¹zku
z tym nie bêdzie musia³a pozbyæ siê w czêœci swo-
jego bud¿etu œrodków na to, aby uczelnia w Szcze-
cinie funkcjonowa³a, pozostaj¹c przy swoim bu-
d¿ecie. Oczywiœcie kompensata bêdzie dwustop-
niowa, z jednej strony bêdzie to kompensata w in-
frastrukturze – tak¹ ³atwiej mi uczyniæ, a z drugiej
strony ten okres dwóch lat bêdzie powodowa³, i¿
skutki nowego systemu przydzia³u œrodków fi-
nansowych nie bêd¹ dla Poznania negatywne.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszard Bender, proszê.

Senator Ryszard Bender:

Ja chcê nawi¹zaæ do wypowiedzi pani senator
Fetliñskiej. Pan minister mówi³ o tym, ¿e s¹ pew-
ne utrudnienia, gdy na ju¿ istniej¹cych uczel-
niach wy¿szych powstaj¹ kolejne wydzia³y. Ale ta
tendencja pojawi³a siê wiele lat temu i nadal siê
utrzymuje, miêdzy innymi jeœli chodzi o medycy-
nê. Przecie¿ w Krakowie nie ma uniwersytetu me-
dycznego, medycyna jest w³¹czona do Uniwersy-
tetu Jagielloñskiego. S¹dzê, ¿e tê tendencjê po-
winniœmy rozwijaæ, a nie tworzyæ takie uniwersy-
tety, które w³aœciwie przypominaj¹ dawne insty-
tuty w sowieckiej Rosji, to by³y takie quasi-uni-
wersytety. S³ysza³em, ¿e dzisiaj w Rosji to siê
zmienia, ¿e te instytuty w³¹cza siê ju¿ do uniwer-
sytetów. I w ogóle w Europie ju¿ takich sytuacji
nie ma, jak ju¿ wspomnia³em w dyskusji z panem
senatorem sprawozdawc¹. No, w Europie jest na
przyk³ad œwietna uczelnia artystyczna w Lou-
vain-La-Neuve…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Panie Se-
natorze, bardzo proszê zadaæ pytanie, a potem
chêtnie zaprosimy pana do debaty.)

Wiem, Pani Marsza³ek, dziêkujê za uprzej-
moœæ. Pani zawsze przywo³uje mnie do porz¹dku.

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: To regula-
min, nie ja, Panie Senatorze.)

Dobrze, dobrze, ju¿ koñczê.
Czy nie mo¿na by³oby… Korzystamy z tego, ¿e

pan, Panie Ministrze, jest tutaj z nami. Wczoraj
by³a tu pani minister Kudrycka, i bardzo dobrze,
bo z innych resortów przychodz¹ tu zwykle pod-
ministrowie, wiceministrowie, podsekretarze sta-
nu. Chodzi mi o politykê na przysz³oœæ. Czy jest
czymœ dobrym, ¿e bêdzie u nas tyle ró¿nych uni-
wersytetów z jakimiœ przydomkami, które nie bê-
d¹ promowaæ nas w œwiecie? Czy nie bêdziemy
dziwol¹giem dla Europy?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê uprzejmie.
I proszê pana ministra o ustosunkowanie siê

do tej wypowiedzi.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:

Podzielam opiniê, ¿e uczelnie trzeba wzmac-
niaæ, a nie mno¿yæ. Ale tutaj akurat w³aœciwie
z trzech uczelni tworzymy jedn¹. Stojê na stano-
wisku, i¿ nie nale¿y powo³ywaæ nowych uczelni
w miejscach, gdzie do tej pory one nie istnia³y.
Tylko silne oœrodki akademickie z ambicjami,
z w³aœciw¹ gotowoœci¹, z ró¿nego rodzaju darami
na rzecz tych instytucji mog¹ powstawaæ. W in-
nym wypadku te uczelnie bêd¹ po prostu s³abe.

Druga bardzo istotna kwestia. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e my mo¿emy byæ dumni z polskich
uczelni artystycznych. Te uczelnie artystyczne
kszta³c¹ w tej chwili najlepszych artystów w Eu-
ropie, uzyskuj¹cych najwy¿sze sukcesy w skali
miêdzynarodowej. Bez wzglêdu na to, czy mówi-
my o sztukach wizualnych, czy sztukach plasty-
cznych. Obserwujemy sukcesy Sasnala, obser-
wujemy sukcesy Uklañskiego, Blechacza. Wszys-
tkie te najwa¿niejsze postaci, bez wzglêdu na to,
czy patrzymy na m³od¹ dyrygenturê, czy na dob-
rze wykszta³conych muzyków, pochodz¹ z uczelni
artystycznych. Ale rzeczywiœcie kadry profesor-
skiej nie mamy za wiele i nie mo¿emy doprowadziæ
do takiej sytuacji, aby ona funkcjonowa³a pod
bardzo wieloma adresami, dlatego ¿e w kszta³ce-
niu artystycznym najistotniejszy jest bezpoœredni
kontakt ucznia z profesorem. Tak wiêc ja muszê
pilnowaæ, aby kolejne inicjatywy, które ca³y czas
siê pojawiaj¹, nie uzyskiwa³y akceptacji.

W przypadku Szczecina mamy wyj¹tek – no,
mo¿e nie tyle wyj¹tek… Po pierwsze, mamy tu do
czynienia z komasacj¹ trzech odrêbnych inicja-
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tyw artystycznych zwi¹zanych z uczelniami. Po
drugie, mamy do czynienia z miastem, które
w kszta³ceniu artystycznym ni¿szego rzêdu ma
sukcesy, a nie ma tego nastêpnego szczebla. I, po
trzecie, jest to ostatnie wielkie miasto, które, jak
ju¿ wczeœniej podkreœla³em, nie ma instytucji na-
rodowej, co jest w d³u¿szej perspektywie wielkim
uchybieniem.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Do g³osu zapisa³ siê pan senator Grzegorz Woj-

ciechowski.
Proszê przestrzegaæ czasu zadawania pytañ.

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

mówi³ pan o beneficjentach negatywnych. Myœlê,
¿e czêœæ z nich pan pomin¹³. Przede wszystkim to
s¹ inne akademie, których status niew¹tpliwie
spadnie z uwagi na to, ¿e dyplom, który wydaj¹,
a na nim jest napisane, ¿e to dyplom akademii,
nie bêdzie dawa³ ju¿ takiej gwarancji, jak do tej
pory. I tych beneficjentów negatywnych jest, nie
wiem, kilka czy kilkanaœcie. Ale poza tym jest wie-
lu beneficjentów, którzy posiadaj¹ dyplomy aka-
demickie, no na przyk³ad ja. Niew¹tpliwie ranga
tego mojego dyplomu bêdzie mniejsza, bo to, ¿e
ukoñczy³em akademiê… Dyplom teraz nie bêdzie
gwarantowaæ, ¿e ja ukoñczy³em akademiê o ta-
kich parametrach, tylko byæ mo¿e o ni¿szych.
A wiêc tych beneficjentów negatywnych mo¿e byæ,
nie wiem, kilka b¹dŸ kilkaset tysiêcy w Polsce. Co
pan powie tym pozosta³ym negatywnym benefi-
cjentom? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:
Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e studenci, którzy roz-

poczn¹ rok akademicki 1 paŸdziernika tego roku,
bêd¹ funkcjonowali w niespe³niaj¹cej warunków
uczelni pod nazw¹ „akademia” maksimum dwa
lata. Je¿eli bêd¹ mieæ szansê na uzyskanie dyplo-
mu, to dopóki uczelnia nie spe³ni tego wymogu,
a ma na to dwa lata, nie bêdzie to dyplom akade-
mii sztuki tylko artystycznej szko³y zawodowej.
W zwi¹zku z tym ¿aden student, który ukoñczy tê
uczelniê, nie bêdzie psuæ renomy innego studen-
ta, który skoñczy inn¹ uczelniê. Oczywiœcie wte-
dy, kiedy te warunki nie zostan¹ spe³nione. To po
pierwsze.

Po drugie, zwracam uwagê na jedn¹ z najwa¿-
niejszych spraw, je¿eli chodzi o uczelnie artysty-
czne. Nie mo¿e byæ dwóch identycznych uczelni
artystycznych. Si³¹ uczelni artystycznych bêdzie
ich niepowtarzalnoœæ, ich indywidualizm, ich bo-
gactwo, ich zró¿nicowanie, a wiêc dyplom pana
i pana kolegi nawet wtedy, gdy uczelnia jest ta sa-
ma, je¿eli jest to uczelnia artystyczna, nie bêdzie
tym samym. W wypadku artystów nie powinno
tak byæ. Za dyplomem idzie tylko i wy³¹cznie silne
przekonanie, ¿e ktoœ ukoñczy³ okreœlon¹ uczel-
niê; nie ma w nim gwarancji, jakiego poziomu ta-
lentu dany dyplom dotyczy. I w tej materii powin-
no to byæ utrzymane.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz bardzo proszê, pan senator Józef Bergier,

a potem pani senator Janina Fetliñska.
Czy bêd¹ jeszcze pytania do pana ministra?

Chcia³abym wiedzieæ, ile czasu na to przeznaczy-
my. Dziêkujê uprzejmie, rozumiem, ¿e to bêd¹
dwa ostatnie pytania.

Proszê.

Senator Józef Bergier:
Panie Ministrze, Szanowni Pañstwo, jednym

z g³ównych powodów podnoszonych w dyskusji
nad utworzeniem tej akademii jest fakt, ¿e nie po-
siada ona dwóch uprawnieñ doktoryzowania. Czy
pan jako minister, który to bêdzie nadzorowa³,
orientuje siê, w jakim czasie uda siê tej nowej
uczelni uzyskaæ te uprawnienia? Dziêkujê.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:
Dziêkujê bardzo.
Uczelnia powinna uzyskaæ uprawnienia

w ci¹gu dwóch lat, taki jest na to czas. Chodzi te¿
o to, aby te wymogi by³y ambitne. Bêd¹c w Szcze-
cinie, rozmawiaj¹c z inicjatorami, wielokrotnie
zreszt¹ mówi³em: Nie ja, tylko wy podnosicie bar-
dzo wysoko poprzeczkê. Musicie wype³niæ wymogi
ustawy. Nie mo¿e byæ tak, ¿e s¹ czynione wyj¹tki,
je¿eli chodzi o warunki funkcjonowania uczelni.
Uczelnia bêdzie funkcjonowa³a, odnotuje sukces,
to nie ulega w¹tpliwoœci. Ale to, czy utrzyma na-
zwê, od której startujemy, zale¿y od kadry, jakoœci
kszta³cenia, spe³nienia wymogów, szybkich
i sprawnych habilitacji. To s¹ wymogi trudne.
I bardzo czêsto podkreœlam, ¿e to jest ambicja re-
gionu, na któr¹ ten region staæ, wed³ug mojej oce-
ny, ale gwarancji nie ma.

O jeszcze jednej rzeczy warto powiedzieæ. Osta-
tni czas jest dla uczelni artystycznych znakomity.
Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e jedenaœcie z szesna-
stu uczelni artystycznych jest w tym roku objê-
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tych inwestycjami ze œrodków europejskich. Je-
denaœcie uczelni. Te uczelnie za dwa lata bêd¹ nie
do poznania, bez wzglêdu na to, czy mówimy o £o-
dzi – trzy uczelnie artystyczne – o Wroc³awiu, Kra-
kowie, czy te¿ o szko³ach artystycznych, które
z punktu widzenia uczelni artystycznych s¹ naj-
wa¿niejsze. Je¿eli nie bêdziemy mieæ szkolnictwa
muzycznego pierwszego i drugiego stopnia, aka-
demie muzyczne nie bêd¹ nikomu potrzebne,
a szko³y muzyczne pierwszego i drugiego stopnia s¹
beneficjentami œrodków europejskich przeznaczo-
nych na instrumenty, na nowe sale koncertowe, na
ca³¹ infrastrukturê. I to s¹ szko³y wybierane przeze
mnie nie z najwiêkszych miast, to s¹ Suwa³ki, Biel-
sko Bia³a, Radom, Sanok, to s¹ uczelnie, które s¹
kuŸni¹ kadr, i kszta³c¹ na takim poziomie, ¿e aka-
demie muzyczne ju¿ to tylko szlifuj¹. Wymienione
zosta³y tu na sali nazwiska Blechacza i Zimmerma-
na. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e i Blechacz, i Zimmer-
man byli dojrza³ymi muzykami uzyskuj¹cymi suk-
cesy miêdzynarodowe ju¿ na pierwszym roku Aka-
demii Muzycznej, i tak by³o w jednym i w drugim
wypadku; a wiêc oni przychodz¹ ju¿ dojrzali.

Mamy akademie muzyczne o bardzo wysokim
poziomie, ale w wypadku uczelni szczeciñskiej dla
mnie wa¿ne jest to, ¿e ta uczelnia ma bardzo do-
bry fundament w kszta³ceniu na tym podstawo-
wym poziomie: muzyczne pierwszego i drugiego
stopnia, i tak¿e plastyczne na poziomie liceów.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, pani senator.

Senator Janina Fetliñska:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, wydaje mi siê, ¿e nazwa „aka-

demia sztuki” jest nadawana tej uczelni nieco
awansem. Czy nie by³oby bardziej racjonalne za-
³o¿yæ wy¿sz¹ szko³ê artystyczn¹ i daæ dwa lata na
dojœcie do warunków, jakie powinna spe³niaæ
akademia? Wtedy wszystko by³oby bardziej je-
dnoznaczne i mo¿e bardziej mobilizuj¹ce. Czy to
jest uk³on w stronê tej kadry, która rokuje tak
wspania³y rozwój, ¿e rzeczywiœcie to wszystko
spe³ni, i dowód zaufania?

(Senator Ryszard Bender: Tytu³omania.)
Czy nie jest to nadmierne? Wydaje mi siê, ¿e za-

wsze lepiej jest d¹¿yæ do czegoœ wy¿szego, ni¿ mieæ
coœnawyrost, bopotemtonawetdemobilizuje.Sta-
wianie celów, d¹¿enie do czegoœ jest chyba lepsze.

I jeszcze jedno pytanie. Jak, na jakiej zasadzie,
ten trzeci podmiot, ta trzecia uczelnia prywatna
czy niepubliczna wejdzie w jej sk³ad? Czy to by³a

uczelnia bazuj¹ca na przyk³ad na infrastrukturze
miejskiej, która teraz wróci do tej pañstwowej
uczelni? Na jakiej to bêdzie zasadzie? Na nowej
zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego?
Jak to bêdzie wygl¹daæ? Dziêkujê bardzo.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:
Pani senator to ³adnie nazwa³a, mówi¹c o awan-

sie. Muszê powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie tak zosta³o
to potraktowane. Propozycja, jaka powinna paœæ,
ta o której pani senator powiedzia³a, pad³a. Ja j¹
sformu³owa³em, przekonuj¹c, ¿eby zacz¹æ ciut ni-
¿ej i potem szukaæ awansu. Ale co siê okaza³o?
Okaza³o siê, ¿e skutki dla tej inicjatywy mog³yby
byæ gorsze ni¿ wtedy, gdyby zaczynaæ od tego wy¿-
szego poziomu. Dlaczego? Dlatego ¿e czêœæ kadry
naukowej zdecyduje siê pracowaæ na akademii, nie
zdecyduje siê w wy¿szej szkole. Dlatego te¿ ja zrozu-
mia³em œrodowisko szczeciñskie. Je¿eli oni chc¹
spe³niæ warunki, je¿eli my chcemy daæ im szansê,
¿eby spe³nili warunki, to oni musz¹ mieæ zachêtê
dla pracowników naukowych, którzy bêd¹ mogli
pracowaæ na akademii, a nie w wy¿szej szkole za-
wodowej. Uwaga jest jednak s³uszna. Ja o tym mó-
wi³em od samego pocz¹tku, ale mnie przekonano.

Je¿eli chodzi o szko³ê prywatn¹, to jest to uczel-
nia, która rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ niezwykle
ambitnie, ale kszta³cenie artystyczne, podobnie by-
³oby z medycznym czy wojskowym, kszta³cenie
w takich w³aœnie zawodach na uczelni prywatnej
jest niezwykle trudne. Nie mogê powiedzieæ, ¿eby ta
uczelnia ponios³a pora¿kê, ale jej szansa rozwoju
jest bardzo nik³a i wymaga³aby ogromnego wysi³ku.
A wiêc w jakimœ sensie ta szko³a nie jest inkorporo-
wana, tylko de facto jest likwidowana, a jej pozyty-
wny dorobek staje siê wk³adem do uczelni, która
powstaje, i dziêki temu wysi³ek pracowników uczel-
nido tejporyprywatnejnie zostanie zmarnowany.

Mamy tu wiêc do czynienia nie z procesem in-
korporowania, tylko z zachowaniem pewnego
cennego dorobku szko³y artystycznej o charakte-
rze rzemieœlniczym, niezwykle ambitnie budowa-
nej, to podkreœlam. Jak wiemy, mamy jeszcze
w dodatku ni¿ demograficzny, a wiêc lepiej z tych
trzech ró¿nych inicjatyw, bardzo rozroœniêtych na
pewnym etapie, zbudowaæ jedn¹ porz¹dn¹ uczel-
niê, która bêdzie mia³a gwarancje funkcjonowa-
nia na dobrym poziomie, ni¿ próbowaæ wspieraæ
dwie inicjatywy s³absze, no i jedn¹ filialn¹. A wia-
domo, jak filie funkcjonuj¹, one nigdy nie bêd¹ o-
czkiem w g³owie. Ta akurat by³a przez Poznañ bar-
dzo dobrze traktowana, ale oczkiem w g³owie nie
by³a. Szansa na to, ¿eby ta nowa uczelnia, ta nowa
jednostka by³a oczkiem w g³owie w³adz Szczecina,
w³adz marsza³kowskich, w³adz samorz¹dowych
Szczecina, i tak¿e ministerstwa, jest bardzo wyso-
ka. Ale podzielam te w¹tpliwoœci i uwagi.
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Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Zg³osi³ siê jeszcze pan senator Grzegorz Wojcie-
chowski. Wiem te¿, ¿e s¹ pytania do pana mini-
stra nauki, dlatego proszê, potraktujmy to jako
ostatnie pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, Panie Mini-
strze, ja mam bardzo krótkie pytanie o to, co z za-
sad¹ równego traktowania. Co bêdzie, jeœli na-
stêpne uczelnie zg³osz¹ siê i powiedz¹: skoro
Szczecin móg³ w ten sposób, to i my chcemy mieæ
mo¿liwoœæ zatrudnienia lepszej kadry, chcemy,
¿eby przysz³a do nas kadra, która chce pracowaæ
na akademii, a nie chce pracowaæ w wy¿szej
szkole zawodowej. Czy nie bêdzie to precedens,
który naruszy zasadê równego traktowania?
Dziêkujê.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:

Panie Senatorze, ma pan racjê, bo ju¿ siê
zg³aszaj¹. Ma³o tego, zg³aszali siê i w zesz³ym
roku, i dwa lata temu. Ale wymogi wobec Szcze-
cina musz¹ byæ takie same jak wobec na przy-
k³ad Tarnowa, Rzeszowa czy innych miast. Pro-
szê pokazaæ listê pracowników naukowych,
którzy posiadaj¹ samodzielny tytu³ i zadeklaru-
j¹, ¿e pana uczelnia bêdzie podstawowym adre-
sem ich zatrudnienia. I tych warunków inne
mie jsca nie spe ³niaj¹. Akademia Sztuki
w Szczecinie spe³ni³a ten trudny, mocno posta-
wiony warunek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, dziêkujemy bardzo.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Króciutkie

pytanie.)
(G³osy z sali: Niee!)
Dobrze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
W takim razie mo¿e by wprowadziæ tê zasadê

w jakiejœ ustawie o szkolnictwie wy¿szym, ¿eby
ona by³a w jakiœ sposób usztywniona, ¿eby jej in-
cydentalnie nie ³amaæ. Czy s¹ jakieœ takie pomys-
³y? Bardzo krótko, proszê.

Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski:

Nie wiem, czy pan minister bêdzie przema-
wia³, ale powiem, ¿e te wymogi oczywiœcie s¹ za-
pisane w ustawie o szkolnictwie wy¿szym i one
musz¹ byæ spe³nione. Zreszt¹ pan profesor Wit-
tbrodt, wielokrotnie zabieraj¹c g³os na posie-
dzeniu komisji, podkreœla³ w³aœnie koniecznoœæ
spe³nienia wymogów o charakterze ustawo-
wym.

Notabene przy tej okazji chcia³bym pañstwu
podziêkowaæ za tê doœæ d³ug¹, jak na temat
zwi¹zany z uczelni¹ artystyczn¹, dyskusjê. Bar-
dzo serdecznie dziêkujê. (Oklaski) Chcê pañstwu
podziêkowaæ za debatê na posiedzeniu komisji.
Chcê tak¿e podziêkowaæ ministerstwu nauki, bo
musieliœmy wspó³pracowaæ w tej materii, a ta
wspó³praca by³a bardzo dobra. Pani Marsza³ek,
pani chcê bardzo serdecznie podziêkowaæ za cier-
pliwoœæ do pytaj¹cych i do pana ministra, który
odpowiada³ na te pytania. ¯yczê wszystkiego do-
brego. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujemy, Panie Ministrze.
Teraz pragnê zapytaæ pana ministra Witolda

Jurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego, czy chce wyst¹piæ
i zabraæ g³os.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Jurek: Tylko wte-
dy, jeœli bêd¹ pytania.)

Widzê, ¿e nie bardzo. Tylko wtedy, jeœli bêd¹
pytania.

A s¹?
To zapraszam pana bardzo serdecznie. Prosi-

my, Panie Ministrze, proszê bardzo.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, proszê nie rozpraszaæ w tej

chwili naszego goœcia, bardzo proszê. Dziêkujê
uprzejmie.

Zapraszam pana ministra. Rozumiem, ¿e teraz
bêdzie pan odpowiadaæ na pytania. Tego pan so-
bie ¿yczy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Jurek: Tak.)

Proszê, pan senator, pan profesor Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Ja mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy stoso-

wanej praktyki. Dot¹d by³o tak, ¿e je¿eli uczelnia
tworzona czy nawet nie tyle tworzona, ile prze-
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kszta³cana, nie spe³nia³a standardów okreœlo-
nych przez Radê G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego,
to opinia ministerstwa zawsze by³a negatywna.
Tutaj nie wiem, czy ona jest pozytywna, czy nega-
tywna. Mamy do czynienia w³aœnie z takim przy-
padkiem.

Drugie pytanie jest zwi¹zane z faktem, ¿e to
nie jest precedens. Bo my ju¿ nieraz mieliœmy do
czynienia z przypadkami – chodzi na przyk³ad
o Uniwersytet Medyczny w £odzi czy inne – gdy
standardy nie by³y spe³nione, a mimo to decyzj¹
polityczn¹, chocia¿ opinia ministerstwa by³a ne-
gatywna, przyjmowaliœmy to i nadawaliœmy no-
w¹ nazwê. Czy ministerstwo potem to œledzi? Czy
obietnice, które by³y sk³adane podczas dyskusji
podobnej do tej, jaka teraz ma miejsce, zosta³y
spe³nione, czy nie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Uprzejmie proszê o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Postaram siê od-
powiedzieæ na oba pytania.

Trudno jest mi odpowiedzieæ na pierwsze, po-
niewa¿ nie mam w tej chwili w pamiêci wszystkich
sytuacji zwi¹zanych z opini¹ rady g³ównej –
chcia³bym te¿ podkreœliæ, ¿e jest to opinia – i opinii
ministerstwa.

Jeœli zaœ chodzi o nazwy nadawane uczelniom,
to oczywiœcie, ¿e œledzimy te przypadki i monito-
rujemy na bie¿¹co, co siê dzieje z uczelniami,
które nazwê otrzyma³y, ¿e tak powiem, swego ro-
dzaju awansem. Te uczelnie zwykle, podkreœ-
lam, zwykle, dobrze siê spisuj¹ w tym sensie, ¿e
w niezbyt d³ugim czasie spe³niaj¹ warunki, które
zosta³y im postawione przy okazji tego awansu.
Chcê ponadto powiedzieæ, ¿e zdobycie upra-
wnieñ do nadawania stopnia doktora nie jest
czymœ, co mo¿na uzyskaæ w ci¹gu kilku miesiê-
cy. Jeœli to jest nowa jednostka, to ona musi dzia-
³aæ co najmniej rok, aby wyst¹piæ o te uprawnie-
nia, a wiêc jest to kwestia dwóch lat. Jeœli chodzi
o kadry, to my to sprawdziliœmy. Jest mo¿liwe
uzyskanie tych uprawnieñ w ci¹gu dwóch lat,
nawet jeœli nie weŸmie siê pod uwagê rezultatów
dzia³alnoœci tej trzeciej jednostki, której praco-
wnicy maj¹ byæ w³¹czeni do nowej uczelni. Tak ¿e
mówiê: to jest mo¿liwe, ale gwarancji oczywiœcie
nikt nie da.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Pani Senator, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e inicjatorzy utworzenia akademii

musieli wyst¹piæ tak¿e do Pañstwowej Komisji
Akredytacyjnej, zatem chcia³abym zapytaæ: czy
jest taka opinia? Na jakiej zasadzie PKA wyda³a
pozytywn¹ opiniê i czy w ogóle wyda³a tak¹ opi-
niê? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek:
Nie.
(Senator Janina Fetliñska: Nie? Pytam, bo w³a-

œnie nie wiem, czy do PKA te¿…)
Nie, wystêpuje siê do rady g³ównej. PKA akre-

dytuje prowadzone kierunki studiów. Kierunki,
które by³y prowadzone przez Akademiê Muzyczn¹
w Poznaniu, maj¹ akredytacjê. Katedra z uniwer-
sytetu jest czêœci¹ wydzia³u, gdzie prowadzone
kierunki by³y akredytowane i te kierunki…

(Senator Janina Fetliñska: Nie ma problemu.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy maj¹ pañstwo jeszcze pytania? Nie ma wiê-

cej pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wy¿szego Witold Jurek: Dziêkujê.)
Zamykam tê czêœæ naszych obrad.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu.
W tej chwili wyrazi³ wolê wyst¹pienia pan sena-

tor profesor Wittbrodt. Zapraszam.
Czy jeszcze ktoœ siê zdecydowa³ zabraæ g³os

w dyskusji? Pan senator Piotr £ukasz Andrzejew-
ski… i to na razie tyle.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Myœlê, ¿e mamy tu do czynienia z dwiema kwe-

stiami jednoczeœnie. Uwa¿am, ¿e pan minister
Zdrojewski i senatorowie sprawozdawcy przed-
stawili bardzo mocne argumenty za tym, ¿e jest
potrzeba utworzenia odrêbnego podmiotu. Bierze
siê pod uwagê chocia¿by to, ¿e w tej chwili nastê-
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puje scalanie trzech drobniutkich podmiotów
w jeden nazywany „akademi¹” – byæ mo¿e tak bê-
dzie lepiej, jak zapowiada resort – i to, jakie s¹
oczekiwania. W przysz³oœci bêdziemy myœleli
i mówili o uniwersytetach, które ³¹cz¹ ze sob¹ ró¿-
ne dziedziny. Wtedy nazwa „uniwersytet” bêdzie
nazw¹ pe³n¹ i bêdzie uwzglêdniaæ wszystko to, co
mieœci siê wewn¹trz takiego uniwersytetu. Pan
minister Zdrojewski powiedzia³, ¿e parê lat temu
przewinê³a siê taka dyskusja, która zakoñczy³a
siê stwierdzeniem, ¿e jesteœmy Polsk¹ resortow¹.
Ja uwa¿am, ¿e ta dyskusja siê nie zakoñczy³a,
ona trwa, a zmierza siê w niej do tego, aby posze-
rzaæ to wszystko, co mieœci siê, mówi¹c skrótowo,
w terminie „uniwersytet”. Mnie siê wydaje, ¿e nie
mo¿e byæ ¿adnych przeszkód tej natury, ¿eby mi-
nister sprawuj¹cy nadzór nad uczelni¹ oraz re-
sorty, ministerstwa nie porozumia³y siê po to, aby
ten model merytoryczny, jakim jest uczelnia,
móg³ funkcjonowaæ pod szyldem szeroko pojêtego
uniwersytetu. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa dotyczy – i w³aœciwie chyba o to
g³ównie toczy siê spór – tego, czy nazwa jest na wy-
rost, czy nie. Ja, prawdê mówi¹c, jeœli chodzi o sy-
tuacjê, jak¹ dzisiaj mamy, jestem zwolennikiem
dochodzenia do w³aœciwej nazwy. Czyli jestem za
tym, ¿eby nazwa, któr¹ siê nadaje, nie by³a na wy-
rost, tylko odpowiada³a aktualnemu stanowi…

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Przepraszam, Panie Senatorze.
Prosi³abym o przeniesienie rozmów w kuluary

Senatu.

Senator Edmund Wittbrodt:
Tej nowej nazwy trzeba siê dorobiæ, trzeba siê

dopracowaæ. Bo w tej chwili jest taka sytuacja, ¿e
w³aœciwie sami ³amiemy regu³y, które ustalamy.
Je¿eli okreœlamy w prawie, ¿e w systemie dzia³a
Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego, która wyzna-
cza standardy i wymogi, a potem podejmujemy,
nie po raz pierwszy dzisiaj, decyzje polityczne nie-
maj¹ce nic wspólnego z tym systemem, który sami
stworzyliœmy, zbudowaliœmy, i nie przestrzegamy
regu³, to oznacza to, ¿e coœ z tym uk³adem jest nie
tak. Podkreœlam, ¿e to nie jest pierwszy raz. Za-
wsze, za ka¿dym razem, ilekroæ mamy do czynie-
nia z tego typu sytuacj¹, ¿e na wyrost zmieniamy
nazwê itd., to protestujê, bo uwa¿am, ¿e powinniœ-
my przestrzegaæ standardów, póki one s¹.

Wreszcie ostatnia sprawa. W pewnym stopniu
adresujê to do pana ministra. Ja ju¿ w wielu wy-
st¹pieniach, kiedy mieliœmy do czynienia z tego
typu sytuacj¹, mówi³em, ¿e jestem zwolennikiem

odejœcia od wi¹zania nazwy ze standardem. Moim
zdaniem powinniœmy traktowaæ nazwê uczelni ja-
ko nazwê w³asn¹, za to na poziomie ministerstwa
powinna byæ lista, powinien byæ wykaz okreœla-
j¹cy: to s¹ uczelnie kategorii uniwersyteckiej, a to
s¹ uczelnie innej kategorii. A to, jak¹ konkretne
uczelnie bêd¹ chcia³y mieæ nazwê, to ju¿ bêdzie
ich sprawa. I wtedy nie bêdzie przymusu, ¿eby
AGH czy inne szko³y zmienia³y nazwê. Myœlê, ¿e
jest to w³aœnie spojrzenie z szerszej perspektywy.
Dzisiaj funkcjonujemy w uk³adzie, w którym sami
okreœliliœmy standardy, jakie powinny byæ
spe³niane. Jednak dotychczas by³o tylko tak, ¿e
dawaliœmy te nazwy na wyrost, wol¹ parlamenta-
rzystów, w wyniku decyzji politycznych, nie prze-
strzegaj¹c, niestety, tych standardów, które sami
stworzyliœmy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie! Szanowni Go-

œcie!
W zwi¹zku z pytaniami jestem winien wskaza-

nie ustaleñ, które leg³y u podstaw tego, co zosta³o
tu okreœlone mianem… W prasie mówi siê o for-
mie nacjonalizacji. Wyra¿am tutaj swój osobisty
pogl¹d: daj nam, Panie Bo¿e, jak najwiêcej takiej
nacjonalizacji. Chcê pañstwu przytoczyæ uchwa³ê
Senatu Akademii Muzycznej imienia Ignacego Pa-
derewskiego w Poznaniu; to jest uchwa³a z lutego
2009 r., a wiêc sprawa dojrzewa dosyæ d³ugo. „Se-
nat wyra¿a zgodê, z dniem uprawomocnienia siê
tej ustawy, na w³¹czenie struktur obecnego Wy-
dzia³u Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Aka-
demii Muzycznej do nowo utworzonej uczelni.
Uchwa³a o likwidacji wy¿ej wymienionego wydzia-
³u nast¹pi pod warunkiem przejêcia pracowni-
ków i studentów przez nowo powo³an¹ uczelniê
na zasadach okreœlonych w porozumieniu zawar-
tym przez rektorów Akademii Muzycznej imienia
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i nowo
powo³anej uczelni. Rektor Akademii Muzycznej
w Poznaniu podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do
skutecznego uregulowania sprawy u¿ytkowania
przez poznañsk¹ uczelniê nieruchomoœci znajdu-
j¹cej siê w Szczecinie; tutaj jest jej adres. Po upra-
womocnieniu siê ustawy o powo³aniu w Szczeci-
nie publicznej wy¿szej uczelni artystycznej rektor
Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Poznaniu, na zasadach okreœlo-
nych w porozumieniu z rektorem nowo powo³anej
uczelni w Szczecinie, rozpocznie wygaszanie dzia-
³alnoœci Wydzia³u Instrumentalnego w Szczecinie
– kierunek instrumentalistyka poprzez zaprze-
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stanie rekrutacji na wy¿ej wymieniony kierunek
studiów”. Jednym s³owem, jest to forma wyprze-
dzaj¹cego porozumienia. Stronami tego porozu-
mienia jest wiele podmiotów: uczelnie wy¿sze i sa-
morz¹d, wa¿na jest tutaj równie¿ akceptacja stu-
dentów. Jest tak¿e ta uchwa³a, o któr¹ tutaj pyta-
no, uchwa³a Senatu Uniwersytetu Szczeciñskie-
go, który równie¿ pytano o to, o co pyta³a pani se-
nator Fetliñska. I senat uniwersytetu te¿ podj¹³
uchwa³ê wyra¿aj¹c¹ poparcie dla inicjatywy
utworzenia Akademii Muzyki i Sztuk Wizualnych
w Szczecinie.

Pozostaje jeszcze trzecia uczelnia, o której dzi-
siaj pañstwo mo¿ecie przeczytaæ w „Rzeczpospoli-
tej”, mianowicie Wy¿sza Szko³a Sztuki U¿ytkowej
w Szczecinie, w której studenci p³ac¹ 6 tysiêcy z³
czesnego. W zwi¹zku z tym jest to równie¿ w ja-
kimœ sensie szansa dla ubogich studentów, dlate-
go ¿e finansowanie z publicznych Ÿróde³, po prze-
jêciu tej uczelni, mimo ¿e obci¹¿y bud¿et, przyczy-
ni siê do rozszerzenia zakresu dostêpnoœci do tego
typu kszta³cenia. Oczywiœcie jest to dyskusyjne
i mo¿na mówiæ, ¿e w jakimœ sensie… Czy to bêdzie
precedens? Je¿eli bêdzie realizowana wola tych,
których to dotyczy, to bêdzie to dobry precedens.
Chodzi o to, ¿eby to nie ustawa, ale porozumienie
organizacji pozarz¹dowych, uczelni, w tym uczel-
ni prywatnych, szkó³ wy¿szych, samorz¹du kon-
stytuowa³o wolê, która zostanie zrealizowana. Bo
to zapewni bardzo mocn¹ interioryzacjê aktywno-
œci w dziedzinie, w zwi¹zku z któr¹ ta uczelnia zo-
sta³a powo³ana.

Przypomnê, ¿e je¿eli chodzi o samorz¹d, to
7 milionów z³ zaproponowa³ marsza³ek, zobo-
wi¹za³ siê do tego, 6 milionów z³ – minister kultu-
ry, 500 tysiêcy z³ na œrodki dla studentów – mini-
ster Nawrocki. Jest to zatem pewne wyprzedze-
nie, jeœli chodzi o zapewnienie i Ÿróde³ finanso-
wania, i bazy materialnej. I je¿eli w takim znacze-
niu mówimy o precedensie, to jest to pozytywny
przyk³ad tworzenia spo³eczeñstwa obywatelskie-
go i uaktywniania spo³eczeñstwa wokó³ tego, co fi-
nalizuje ta ustawa. Chcia³bym podkreœliæ, ¿e to
nie w³adza odgórnie nacjonalizuje i rozdziela
przywileje, nazwy, akty prawne. Tutaj akt prawny
jest zainicjowany przez wiele stron, co wi¹¿e siê
z tworzeniem spo³eczeñstwa obywatelskiego.
I wydaje mi siê, ¿e w tym zakresie jest to dobry
przyk³ad. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Wiêcej… Aha, jeszcze pan senator Piotr Zien-

tarski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Pan minister ju¿ nas opuœci³…
(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Jest pan

minister szkolnictwa wy¿szego.)
Tak, jest pan minister szkolnictwa wy¿szego.
Chcia³bym siê przy³¹czyæ do ostatnich s³ów,

a w³aœciwie do ca³okszta³tu wypowiedzi przewo-
dnicz¹cego komisji kultury, pana senatora An-
drzejewskiego, który podkreœli³ bezprecedenso-
woœæ tej sytuacji zarówno w kontekœcie potrzeb,
jak i zaanga¿owania samorz¹dów lokalnych, ale
tak¿e obu ministerstw. Pan minister Zdrojewski
bardzo piêknie mówi³ o tym, dlaczego minister-
stwo w sposób zdecydowany popar³o tê inicjaty-
wê. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e rzeczywiœcie stwo-
rzenie samodzielnej uczelni o charakterze arty-
stycznym da mo¿liwoœæ szlifowania tych brylan-
tów, które s¹ odnajdywane czy, ¿e tak powiem,
wy³uskiwane przez szko³y muzyczne I i II stop-
nia. Pos³u¿ê siê tutaj przyk³adem ze swojego te-
renu: laureatka ostatniego konkursu imienia
Henryka Wieniawskiego, Agata Szymczewska
z Koszalina, zdobywczyni g³ównej nagrody. To s¹
osoby kszta³cone w³aœnie w szko³ach muzycz-
nych I i II stopnia w mniejszych miastach, które
nie maj¹ mo¿liwoœci szlifowania talentów
w swoim regionie.

I myœlê, ¿e nie ma tutaj, przynajmniej w moim
przekonaniu, problemu prawnego. Bo inna jest
sytuacja – tu zwracam siê do pana senatora Wit-
tbrodta, który jest nieco odmiennego zdania – kie-
dy zmieniamy nazwê uczelni i wtedy…

(Senator Edmund Wittbrodt: Utworzyæ mo¿-
na…)

W³aœnie. Bo tu jest inna sytuacja, zreszt¹ pan
senator Rocki wypowiada³ siê na ten temat w dys-
kusji. Gdybyœmy przyjêli te zasady, o których mó-
wi³ pan senator Wittbrodt, to nie moglibyœmy
stworzyæ ¿adnej nowej uczelni. A to jest stworze-
nie nowej uczelni, a nie zmiana nazwy.

(Senator Edmund Wittbrodt: Mo¿na utworzyæ,
ale z w³aœciw¹ nazw¹.)

No dobrze, z w³aœciw¹ nazw¹. Ale dlaczego aku-
rat z nazw¹ ni¿szego szczebla? Mo¿na siê nad tym
zastanowiæ. W moim przekonaniu jest wiele argu-
mentów, które uzasadniaj¹ tego rodzaju kon-
strukcjê prawn¹.

Tak ¿e konkluduj¹c, powiem, ¿e jak najbardziej
popieram tê inicjatywê, ustawê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê, pani senator Janina Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Bardzo dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
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Nie zamierza³am zabieraæ g³osu, poniewa¿ to
nie mój teren, ale sama kiedyœ inicjowa³am two-
rzenie Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Ciechanowie i wiem, jak trudno jest zmobilizo-
waæ spo³ecznoœæ lokaln¹ do utworzenia nowej je-
dnostki. Wiem równie¿, ¿e wszystkich to bardzo,
¿e tak powiem, elektryzuje, ¿e wszyscy bardzo
chc¹, pragn¹, ¿e w³aœciwie uruchamiaj¹ wszyst-
kie swoje si³y, ¿eby utworzyæ now¹ instytucjê,
która zawsze daje nadziejê na rozwój regionu.
W tym wypadku wydaje mi siê, ¿e Szczecin ma ta-
kie po³o¿enie i jest tak du¿a mobilizacja, bo je-
dnak maj¹tek o wartoœci 20 milionów z³ itd. to jest
du¿e wyposa¿enie szko³y… To wskazuje na to, ¿e
chyba jednak warto zaryzykowaæ i poprzeæ tê ini-
cjatywê. Ja rozumiem nauczycieli akademickich,
bo maj¹ ambicjê, a ka¿dy nauczyciel akademicki
stara siê swój rozwój poprowadziæ jak najlepiej,
pracowaæ w akademii. Czêsto w wy¿szej szkole za-
wodowej chc¹ byæ na drugim etacie, ale pierwszy
etat chc¹ mieæ na uniwersytecie, w akademii. By-
³oby pewnie trudno podj¹æ tak¹ decyzjê, w jakimœ
sensie dla niektórych nauczycieli by³oby to trud-
ne do przyjêcia, ¿eby by³ to pierwszy etat. St¹d te¿
myœlê, ¿e maj¹c na uwadze argumenty formalne,
zgodnie z którymi rzeczywiœcie by³oby lepiej, ¿eby
jednak by³o dochodzenie od wy¿szej szko³y do
akademii, ale i tê mobilizacjê miasta, tê wiarê
w naszych nauczycieli, ¿e w przeci¹gu dwóch lat
doprowadz¹ do tego, ¿e bêdzie odpowiednia liczba
uprawnieñ, ¿e wszyscy siê zmobilizuj¹, chyba je-
dnak warto to poprzeæ.

Myœlê o tym te¿ dlatego, ¿e Szczecin jest miastem
na pograniczu, ¿e byæ mo¿e dobra renoma dotych-
czasowej dzia³alnoœci tych wydzia³ów filialnych mo-
¿e spowodowaæ nap³yw m³odzie¿y niemieckiej i ¿e
mo¿e to te¿byæ taki w³aœnie ³¹cznik miêdzy naszymi
narodami, który bêdzie prowadzi³ do jakiejœ lepszej
wspó³pracy, do lepszego zrozumienia, do wiêkszego
wzajemnego szacunku. Myœlê, ¿e to, ¿e to jest mia-
sto pogranicza, ¿e jest ten nasz du¿y dorobek arty-
styczny i ¿e nasza m³odzie¿ jest uzdolniona, mo¿e
zaimponowaæ m³odzie¿y niemieckiej i przyci¹gn¹æ
do nas m³odzie¿ z Zachodu.

St¹d te¿ myœlê, ¿e warto to poprzeæ. Mimo ró¿-
nych w¹tpliwoœci, bo ja te¿ je mam, chyba jednak
warto to zrobiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy bardzo.
Nie ma wiêcej osób zapisanych do zabrania

g³osu.
Zamykam dyskusjê.
W dyskusji pañstwo senatorowie nie zg³osili

wniosków o charakterze legislacyjnym, ale komi-
sje przedstawi³y odmienne wnioski. Dlatego te¿
proszê Komisjê Kultury i Œrodków Przekazu oraz

Komisjê Nauki, Edukacji i Sportu o ustosunko-
wanie siê do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw.

Tekst ustawy znajd¹ pañstwo w druku nr 829,
a sprawozdanie komisji w druku nr 829A.

Zapraszam sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora
Jana Rulewskiego, i proszê o przedstawienie
przebiegu rozmów na ten temat.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Mam obowi¹zek przedstawiæ sprawozdanie ko-

misji, o której wspomnia³a pani marsza³ek,
w sprawie, która dotyczy nas i tych, którzy po nas
przyjd¹, czyli wybranych pos³ów i senatorów,
a w³aœciwie w sprawie ordynacji pozwalaj¹cej na
wybór na pos³a, senatora, europos³a oraz prezy-
denta. Sprawozdanie obejmuje zatem trzy usta-
wy: ordynacjê wyborcz¹ do Sejmu i Senatu, usta-
wê o wyborze na prezydenta oraz ustawê o Krajo-
wym Rejestrze S¹dowym.

Wydawa³oby siê, ¿e sprawa jest doœæ prosta,
gdy¿ zapis w art. 99 ust. 3 konstytucji, któr¹ zgod-
nie zmieniono w zesz³ym roku, postanawia, ¿e
osoba skazana prawomocnym wyrokiem z oskar-
¿enia publicznego nie mo¿e zasiadaæ w ³awach
parlamentarnych, na fotelu prezydenta, jak rów-
nie¿ w europarlamencie. Zamys³ twórców konsty-
tucji by³ miêdzy innymi taki, ¿eby konstytucjê
czytaæ wprost. Okaza³o siê jednak, ¿e inkorpora-
cja, w³¹czenie tego przepisu do ustawodawstwa,
wprowadzenie go w ¿ycie wymaga w³aœnie zmiany
tych trzech ustaw.

Sejm podj¹³ prace i przedstawi³ ustawê do zao-
piniowania Wysokiej Izbie Senackiej. W trakcie
prac komisji senackiej w wyniku debaty postano-
wiono uzupe³niæ, czy te¿ uœciœliæ, zestaw kar o ka-
ry wynikaj¹ce z naruszenia przepisów skarbo-
wych. W zwi¹zku z tym w sprawozdaniu s¹ spisa-
ne cztery poprawki, które uwzglêdniaj¹ koniecz-
noœæ dopisania do kar równie¿ tych, które wyni-
kaj¹ z naruszenia przez wybrañców ludu przepi-
sów skarbowych. Autorzy tej poprawki kierowali
siê przekonaniem, ¿e pos³owie, prezydent w spra-
wach karnoskarbowych powinni zachowaæ oczy-
wist¹ czystoœæ, gdy¿ s¹ to sprawy, które nale¿¹ do
ich zasadniczego kierunku dzia³ania, i pos³owie
i pan prezydent musz¹ byæ w tych sprawach je-
dnoznaczni.
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Pozosta³e wyjaœnienia s¹ zawarte w opinii eks-
pertów i przypominam tylko, ¿e nie wymaga nor-
mowania to, ¿e te przepisy obejmuj¹ oczywiœcie
równie¿ skazanych przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy.

By³a te¿ dyskutowana sprawa, czy wykrocze-
nia, których indeks nieustannie roœnie, by³yby
tym, co by pozbawia³o biernego prawa wyborcze-
go. Wyjaœniam, ¿e w wyniku tej dyskusji orzeczo-
no, ¿e s¹ to wykroczenia, ¿e s¹ to wprawdzie prze-
stêpstwa, ale mniejszej wagi.

Dyskusyjna by³a równie¿ sprawa, czy przestêp-
stwa, w przypadku których wykonanie kary po-
zbawienia wolnoœci zosta³o zawieszone, wchodz¹
w zakres tej formu³y konstytucyjnej i zmienianej
przez Sejm ustawy. W wyniku dyskusji uzyskano
zgodê, ¿e rzeczywiœcie zawieszenie nie jest inn¹
kar¹, ¿e jest to kara pozbawienia wolnoœci, je-
dnak¿e z jakichœ powodów zawiesza siê jej wyko-
nanie.

Zatem koñcz¹c swoje wyst¹pienie, powiem, ¿e
komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
ustawy wraz z poprawkami zamieszczonymi
w sprawozdaniu. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê za wyczerpuj¹ce omówienie
przebiegu posiedzenia komisji.

Teraz bêd¹ pytania.
Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jak wygl¹da to w przypadku ordynacji wybor-

czej do Parlamentu Europejskiego? Czy badali-
œcie pañstwo ró¿nice, które s¹, a na które swego
czasu w zwi¹zku z jednym z kazusów zwracano
uwagê w Parlamencie Europejskim, mówi¹c
o tym, ¿e interpretacja przepisów polskich jest
zbyt restrykcyjna?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê o odpowiedŸ.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê za pytanie. Jak powiedzia³em, my do

ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym wprowa-
dziliœmy obowi¹zek rejestrowania tego, a Pañ-
stwowej Komisji Wyborczej Sejm przyzna³, a my
potwierdzamy to, prawo korzystania z tego wy-
ci¹gu. Jak dalece obowi¹zuj¹ przepisy krajowe
dotycz¹ce karalnoœci… Jeœli pan senator siê zgo-
dzi, o wyjaœnienie poproszê jednak przewodni-
cz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo.
Ktoœ jeszcze?
Pan senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka:
Tak, dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, w opinii do ustawy czytam, ¿e

osoby kandyduj¹ce bêd¹ musia³y do zgody na
kandydowanie do³¹czyæ dane potrzebne do udzie-
lenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego. To
po raz pierwszy. Potem okrêgowe komisje wybor-
cze ponownie wystêpuj¹ do Krajowego Rejestru
Karnego niemal¿e o to samo. Po wyborze, po raz
trzeci, Pañstwowa Komisja Wyborcza wystêpuje
o te same informacje. Czy jest taka potrzeba, taka
koniecznoœæ, ¿eby trzykrotnie uzyskiwaæ z tej sa-
mej instytucji te same informacje? Dziêkujê.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, ta sprawa nie by³a analizowa-

na. W moim przekonaniu jest ona pochodn¹ pro-
cesu uprawomocniania siê wyroków i chyba zasa-
dy odpowiedzialnoœci, najpierw indywidualnej,
w momencie zg³oszenia, a póŸniej – komisji wy-
borczej, która musi podj¹æ decyzjê, tak przynaj-
mniej mówi¹ inne passusy ustawy, czy dana oso-
ba bêdzie pozbawiona biernego prawa wyborcze-
go i nieumieszczona na liœcie, czy te¿ w wyniku in-
nych postanowieñ wynikaj¹cych z kodeksu kar-
nego ta osoba takie prawo uzyska. I podobnie jak
w przypadku odpowiedzi na pierwsze pytanie,
które przekierowa³em do pana przewodnicz¹cego
komisji wyborczej, pozwoli pan, Panie Senatorze,
¿e równie¿ panu to on udzieli bardziej precyzyjnej
odpowiedzi.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Mamy jeszcze pytania do pana senatora spra-

wozdawcy? Nie? Dziêkujê uprzejmie.
(Senator Jan Rulewski: Proszê bardzo.)
Projekt tej ustawy, Szanowni Pañstwo, zosta³

wniesiony przez pos³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du, którym jest pan Sta-

nis³aw Chmielewski, podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci, chce zabraæ g³os?

Witamy,dzieñdobry, zapraszamypanaministra.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Dzieñ dobry. Ro-
zumiem, ¿e wystêpujê w dwóch rolach, tak? Tak
to wysz³o. Czy w jednej?)

Nie, w tej chwili zapraszam pana i pytam, czy
chce pan minister zabraæ g³os w tej kwestii, a jeœli
nie, to mo¿e poczekamy na pytania.
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Czy chce pan ustosunkowaæ siê do tej sprawy?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Ja powiem tylko…)
Proszê mo¿e podnieœæ troszeczkê mikrofony,

bo pan jest wy¿szy i…

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Faktem jest, ¿e bra³em udzia³ zarówno w two-

rzeniu, przygotowywaniu i uchwalaniu zmiany
konstytucji w art. 99 ust. 3, jak i potem w jakimœ
tam stopniu w tworzeniu ustawy, o której dzisiaj
mówimy. I z tego, co zapewne pañstwo równie¿
wiecie, stanowisko doktryny, jak i osób stosu-
j¹cych przepisy ordynacyjne oraz prawo karne,
jest takie, ¿e bez zmiany konstytucji nie by³oby
mo¿liwe ograniczenie uprawnieñ, praw obywatel-
skich w tym zakresie, o jakim mówimy, a wiêc
w zakresie biernego prawa wyborczego. To ograni-
czenie dotyka kwestii, o których mówi³ tutaj pan
senator sprawozdawca, nie bêdê tego powtarza³.
Konkluzja naszych dzia³añ jest taka, ¿e po prostu
osoby, które zostan¹ skazane – podkreœlam, bo to
jest istotne, dzia³amy tu na przysz³oœæ, praktycz-
nie od najbli¿szych wyborów – prawomocnym wy-
rokiem na karê pozbawienia wolnoœci za prze-
stêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicz-
nego, nie bêd¹ mog³y byæ wybierane b¹dŸ strac¹
swój mandat. Poprawka, która zosta³a zg³oszona,
okreœlona przez pana senatora Rulewskiego jako
doprecyzowuj¹ca, oczywiœcie jest mo¿liwa do
przyjêcia i, jak myœlê, a takie jest moje zdanie jako
pos³a, ale jednoczeœnie jako przedstawiciela Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci, Sejm w tym zakresie
powinien podzieliæ pañstwa zdanie. Ja osobiœcie
bêdê za tym. I tyle tytu³em wstêpu. Je¿eli s¹ pyta-
nia, to jak najbardziej bêdê…

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Muszê sprostowaæ, przepraszam, ¿e to ja siê

pomyli³am: pan minister Stanis³aw Chmielewski
jest sekretarzem stanu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
woœci Stanis³aw Chmielewski: To drobiazg.)

To jest ró¿nica.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, chyba pan siê zgodzi, ¿e ten

zapis w konstytucji stanowi ograniczenie podsta-

wowych praw cz³owieka. W zwi¹zku z tym dlacze-
go w ustawie… Nie wolno, i to jest zasada, zapisów
konstytucyjnych w zakresie ograniczania praw
cz³owieka, tego, co ogranicza prawa cz³owieka,
art. 31 ust. 3, równie¿ na zasadzie proporcjonal-
noœci, przyjmujemy tak¹ zasadê, interpretowaæ
w sposób rozszerzaj¹cy, a tylko w sposób zwê¿a-
j¹cy. Nie uwa¿a pan, ¿e przepis o automatycznym
wygaszeniu mandatu senatora, jeœli w toku ka-
dencji zostanie on skazany, jest niedopuszczal-
nym rozszerzeniem utraty prawa wybieralnoœci?
Istnieje taki pogl¹d, ¿e to dotyczy tylko sytuacji na
dzieñ wyborów, je¿eli zaœ ktoœ pope³ni³ przestêp-
stwo w trakcie wykonywania mandatu, to nie
mo¿na wyeliminowaæ immunitetu i tych wszyst-
kich innych spraw, zaliczaj¹c to do automatycz-
nych skutków wygaszenia mandatu. To jest
sprzecznoœæ. Czy pan tego nie widzi? Ja z³o¿ê tak¹
poprawkê, ¿eby wykreœliæ wygaszanie mandatu,
utratê prawa wybieralnoœci ju¿ po wybraniu, bo
sama funkcja wyboru to niejako konwaliduje, to
jest skutek jednorazowy na dzieñ wyborów. A po
to s¹ immunitety, po to mamy ca³¹ procedurê
zwi¹zan¹ z immunitetem, ¿eby nie przekreœlaæ jej
tym przepisem…

(Wicemarsza³ek Krystyna Bochenek: Pytanie,
Panie Senatorze.)

Czy nie uwa¿a pan, ¿e zosta³a tutaj z³amana za-
sada tylko zawê¿aj¹cej interpretacji ograniczenia
praw cz³owieka, ze wzglêdu na tak¹ mo¿liwoœæ za-
wart¹ w konstytucji?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujemy bardzo. To jest pytanie, tak?
Proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: A tutaj rozszerzo-

no to nadmiernie.)
Proszê o ustosunkowanie siê do tej kwestii.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Wysoki Senacie, uwa¿am, ¿e nie rozszerzono

w tej ustawie zakresu ograniczenia prawa obywa-
telskiego, prawa cz³owieka, zapisanego w konsty-
tucji. Ca³a dyskusja, ja bym powiedzia³ tak bardzo
prosto, która poprzedza³a zmianê konstytucji, to-
czy³a siê, mo¿na powiedzieæ, w dwóch kierunkach.
Jeden kierunek by³ taki, ¿eby okreœlone osoby nie
mog³y kandydowaæ, ale jednoczeœnie w tej dysku-
sji by³o dla nas, cz³onków Sejmu, jasne, ¿e równie¿
osoba, która w trakcie wykonywania mandatu nie-
stety zostanie skazana w sposób prawomocny,
musi ten mandat utraciæ. W zwi¹zku z tym zapis
art. 177 ust. 1 pkt 1 ustawy – jak rozumiem, pan
senator Andrzejewski mówi³ w³aœnie o tym – je¿eli
chodzi o utratê prawa wybieralnoœci lub nieposia-
dania go w dniu wyborów i o uzupe³nienie w tym
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zakresie ordynacji wyborczej, jest jak najbardziej
zgodny z tym elementem dyskusji i decyzji podjêtej
przez Sejm w zakresie zmiany konstytucji. Ja oso-
biœcie te¿ jestem takiego zdania, i¿ nie jest to inter-
pretacja niemo¿liwa. Ona jest zgodna z tym, do
czego chcia³ doprowadziæ Sejm. Ustawa w tej chwi-
li, mo¿na powiedzieæ, tylko tê sprawê konkretyzu-
je, z uwagi na to, jak ju¿ mówi³em, ¿e tak¹ formu³ê
wprowadzenia tego ograniczenia wypracowano
w porozumieniu z doktryn¹.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Teraz…
(Senator Piotr Andrzejewski: I teraz pytanie…)
Ale ju¿ s¹ kolejne zg³oszenia.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja chcia³bym

tylko…)
Bardzo proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie, które za-

da³em sprawozdawcy…)
Ja rozumiem.
(Senator Piotr Andrzejewski: …chcia³bym prze-

nieœæ na pana…)
Zaraz je zadamy, ale obowi¹zuje kolejnoœæ, Pa-

nie Senatorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, oczywiœcie, tyl-

kosygnalizujê, ¿ebysiêpanministerprzygotowa³.)
Proszê, pan senator Marek Konopka.

Senator Marek Konopka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja te¿ chcia³bym powtórzyæ pytanie, czy to trzy-

krotne wystêpowanie do Krajowego Rejestru Kar-
nego jest zasadne w tak krótkim czasie, czy nie.
I jeszcze taka króciutka uwaga. Myœlê ¿e ten pro-
jekt ustawy powinien trafiæ równie¿ do Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej. Zawsze zajmujemy siê sprawami ordy-
nacji wyborczej i zdziwi³em siê, ¿e akurat to nie
trafi³o do nas i ¿e nie by³o na ten temat dyskusji.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:

Co do ostatniej kwestii nie bêdê siê wypowia-
da³, to ju¿ jest prawo Wysokiej Izby decydowaæ,
w jaki sposób proceduje nad okreœlon¹ ustaw¹.

Je¿eli zaœ chodzi o te trzykrotne pytanie do reje-
stru karnego, to w kontekœcie tego, o co pyta³ pan
senator Andrzejewski, powiem tyle: ta najwy¿sza
starannoœæ, bo tak bym to okreœli³, w zakresie
uzyskiwania wiedzy co do ograniczenia praw oby-
watelskich, praw cz³owieka, moim zdaniem, jest
jak najbardziej do przyjêcia. Oczywiœcie dok³ada
to okreœlonej pracy okreœlonym urzêdom, orga-
nom, w tym nawet Ministerstwu Sprawiedliwoœci,
ale przed t¹ prac¹ nie mo¿emy siê w ¿aden sposób
uchylaæ. Ta zmiana konstytucji i ta ustawa s¹ ró-
wnie¿ odpowiedziami na potrzeby, które zg³aszali
i zg³aszaj¹ nadal, zarówno pos³om, jak i senato-
rom, obywatele naszego pañstwa. Dlatego stosu-
jemy to maksymalne zabezpieczenie osób, które
chc¹ kandydowaæ i które ju¿ zosta³y wybrane,
wprowadzamy to ograniczenie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Czy pan senator chce o coœ zapytaæ? Czy zapi-
sa³ siê w tej kwestii do g³osu?

Senator Piotr Andrzejewski:

Zada³em to pytanie, pan minister je s³ysza³…
Chodzi tutaj o casus napiêtnowania polskiego sy-
stemu prawnego jako niezgodnego ze standarda-
mi Unii Europejskiej, kiedy chodzi³o o wygaszenie
w Polsce mandatu pos³owi do Parlamentu Euro-
pejskiego, w poprzedniej kadencji. W Parlamencie
Europejskim dokonano, jeszcze przed noweliza-
cj¹ konstytucji, oceny standardu zani¿aj¹cego
poziom naszej ochrony praw cz³owieka w tym za-
kresie. Problem jest taki, ¿e my uznaliœmy, i¿ wy-
gasa… Chodzi w³aœnie o to, o co pyta³em poprzed-
nio, o pewn¹ zasadê w Parlamencie Europejskim.
Czy porównywano ten tekst ordynacji do ordyna-
cji obowi¹zuj¹cej w innych krajach, je¿eli chodzi
o parlamentarzystów do Parlamentu Europej-
skiego? Z jakim skutkiem?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dobrze. Dziêkujê uprzejmie.
Panie Ministrze, proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:
Wysoki Senacie! Przyznam, ¿e akurat na to py-

tanie w takim kontekœcie, o który pyta pan sena-
tor Andrzejewski, nie potrafiê odpowiedzieæ, nie
umiem powiedzieæ, czy porównywano. Ale z ca³¹
pewnoœci¹, rozwa¿aj¹c ca³okszta³t praw obywa-
telskich, praw wyborczych mieszkañców Polski,
musieliœmy dotykaæ, zarówno ministerstwo, jak i,
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jestem o tym przekonany, równie¿ Sejm, spraw
wszelkich uprawnieñ wyborczych, wszelkich
praw wyborczych, które s¹ regulowane t¹ ustaw¹.
Ta ustawa zmienia równie¿ ordynacjê wyborcz¹
do Parlamentu Europejskiego, dlatego jestem
przekonany o tym, ¿e takie porównanie by³o doko-
nywane. Z jakim skutkiem? Efekt jest w postaci
ustawy. Oczywiœcie jest pytanie, czy zachowywaæ
takie same uprawnienia… mo¿e raczej takie same
prawa, tak, te same restrykcje wobec kandydatów
i do Sejmu, Senatu, i do Parlamentu Europejskie-
go, cia³a, które jest powo³ywane w drodze, mo¿na
powiedzieæ, umowy miêdzynarodowej. Ale z ca³¹
pewnoœci¹ poprzedzone… Miejsce tego cz³owieka
w tym parlamencie wynika z wyboru. Tak? A wiêc
Sejm uzna³, ¿e równie¿ i w tym zakresie te ograni-
czenia musz¹ byæ dostrzegane.

(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Ministrze, jak
zmieni pan domniemanie w wiedzê, to proszê o od-
powiedŸ na piœmie dla senatora Piotra £ukasza Ju-
liusza Andrzejewskiego. Bêdê zobowi¹zany.)

Deklarujê udzielenie takiej odpowiedzi na piœ-
mie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Tego Juliusza ju¿ nie musi byæ, ka¿dy bêdzie

wiedzia³, o kogo chodzi, jak bêdzie Piotr £ukasz.
To wystarczy, jak myœlê.

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze? Nie.
Dziêkujê uprzejmie, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-

woœci Stanis³aw Chmielewski: Dziêkujê.)
Jest te¿ z nami pan minister Kazimierz Woj-

ciech Czaplicki, sekretarz Pañstwowej Komisji
Wyborczej. Czy pan minister chce zabraæ g³os?

(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-
mierz Czaplicki: Tak.)

Proszê, zapraszam.
(Sekretarz Pañstwowej Komisji Wyborczej Kazi-

mierz Czaplicki: Pani Marsza³ek, czy mogê mówiæ
z miejsca? Ja bardzo krótko…)

Je¿eli krótko i nie bêdzie pytañ, to proszê uprzej-
mie. Proszê usi¹œæ, dobrze? To bêdziemy s³yszeæ.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
W opinii Pañstwowej Komisji Wyborczej po-

prawki proponowane Wysokiej Izbie uœciœl¹ kwe-
stie zwi¹zane z posiadaniem praw wyborczych.
Przede wszystkim te kwestie bêd¹ jasne i czytelne
dla kandydatów, bo ka¿dy z nich bêdzie musia³
z³o¿yæ oœwiadczenie o posiadaniu prawa wybie-

ralnoœci, ale te¿ dla organów wyborczych przyj-
muj¹cych zg³oszenia tych kandydatów i dla orga-
nów, które w œwietle przepisów ustawowych mog¹
stwierdzaæ wygaœniêcie mandatu, w przypadku
senatorów – dla marsza³ka Senatu, w przypadku
pos³ów – dla marsza³ka Sejmu. Tak ¿e Pañstwowa
Komisja Wyborcza popiera te poprawki i jeœli
mo¿na, to bardzo bym prosi³ Wysok¹ Izbê o ich
przyjêcie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Czujê siê zobowi¹zany pytaniem pana senatora

Konopki, które chcia³em przekierowaæ… Pyta³ on
równie¿ o ten obowi¹zek potrójnego uzyskania
przez instytucje wyci¹gu z Krajowego Rejestru
S¹dowego. Czy on jest uzasadniony? To po pier-
wsze. A po drugie, jeœli pan senator Andrzejewski
siê zgodzi, chcia³bym dodaæ pytanie rozszerza-
j¹ce. Mianowicie pan senator poruszy³ sprawê re-
lacji miêdzy prawami czy te¿ obowi¹zkami wyni-
kaj¹cymi z kandydowania do Parlamentu Euro-
pejskiego – i tu, jak rozumiem, prawodawstwo
polskie rz¹dzi tymi sprawami – ale mnie by intere-
sowa³a sprawa wykonywania mandatu europos-
³a. Czy normy, które obowi¹zuj¹ w europarlamen-
cie, s¹ automatycznie przenoszone na tê ustawê,
na tê ordynacjê?

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Proszê uprzejmie o odpowiedŸ.

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:
Jeœli chodzi o kwestie jakby potrójnego spraw-

dzania, to proszê wybaczyæ, ale to Sejm przyj¹³ te-
go rodzaju tryb postêpowania. Pan minister odno-
si³ siê do tej kwestii, ja mogê powiedzieæ tylko tyle,
¿e intencj¹ ustawodawcy by³o, aby jeszcze przed
zaprzysiê¿eniem, czyli przed z³o¿eniem przysiêgi
przez nowo wybranego pos³a lub senatora, spraw-
dziæ, czy ta osoba w okresie miêdzy sk³adaniem
oœwiadczenia a dat¹ wyboru nie zosta³a na przy-
k³ad prawomocnie skazana, czy wyrok siê nie
uprawomocni³. Jeœli zaœ chodzi o sytuacjê w toku
kadencji, to jest oczywiœcie kwestia zwi¹zana
z tym przepisem mówi¹cym, ¿e wygaœniêcie man-
datu pos³a i senatora nastêpuje w czasie kaden-
cji, je¿eli zosta³ on prawomocnie skazany. I tyle,
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jeœli chodzi o tê potrójn¹… Oczywiœcie jest to pew-
nego rodzaju obci¹¿enie, ale je¿eli taka jest inten-
cja ustawodawcy, to my oczywiœcie to wykonamy.

W kwestii tej równowagi miêdzy prawami oby-
watela polskiego a prawami Unii Europejskiej
obowi¹zuje zasada, ¿e obywatel Unii Europejskiej
niebêd¹cy obywatelem polskim, niebêd¹cy oby-
watelem danego pañstwa musi mieæ takie same
prawa jak obywatel danego kraju. A wiêc je¿eli
wprowadza siê przepis o pozbawieniu biernego
prawa wyborczego obywatela polskiego za kon-
kretne przestêpstwa, na przyk³ad za przestêp-
stwa skarbowe, to zgodnie z t¹ zasad¹ równoœci
musi to równie¿ dotyczyæ obywatela Unii Europej-
skiej. Aczkolwiek od razu mo¿na tu powiedzieæ, ¿e
bêdzie problem z egzekwowaniem takich informa-
cji, poniewa¿ Krajowy Rejestr Karny nie odnoto-
wuje przypadków skazania na obszarze Unii Eu-
ropejskiej obywatela Unii Europejskiej niebê-
d¹cego obywatelem polskim.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Czy jeszczektoœchceocoœspytaæ?Proszêbardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Czy jest koniecznoœæ dostosowania polskiej or-
dynacji do ordynacji, która jest standardem
w Parlamencie Europejskimi, a jeœli tak, to w ja-
kim zakresie? Czy jeœli chodzi o wyk³adniê tych
przepisów, to nie jesteœmy bardziej restrykcyjni
ni¿ pozosta³e kraje i praktyka Unii Europejskiej?

Sekretarz
Pañstwowej Komisji Wyborczej
Kazimierz Czaplicki:

Nie potrafiê do koñca odpowiedzieæ panu sena-
torowi na to pytanie, poniewa¿ Pañstwowa Komi-
sja Wyborcza nie jest tu kompetentnym organem.
Co do zasady regu³y zwi¹zane z wyborami musz¹
byæ jednakowe i okreœla je akt miêdzynarodowy.
Ale to jest kwestia zasad dotycz¹cych wyborów.
Zaœ co do kwestii zwi¹zanych z wygaszaniem man-
datu, to one chyba mog¹ byæ regulowane inaczej,
ale ja o tym po prostu nie potrafiê powiedzieæ.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Dziêkujê bardzo, dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Czy mogê prosiæ o listê dyskutantów? Jest je-

den dyskutant.

Do protoko³u swoje wyst¹pienie z³o¿y³ pan se-
nator Tadeusz Gruszka*.

Zapraszam pana senatora.
To bêdzie wyst¹pienie przed kaw¹, jak rozu-

miem.
(Senator Piotr Andrzejewski: S³ucham?)
To bêdzie wyst¹pienie przed kaw¹.
(Senator Piotr Andrzejewski: S³ysza³a pani,

tak?)
Ktoœ mi powiedzia³, ¿e pan senator potem wy-

biera siê na kawê. (Weso³oœæ na sali)

Senator Piotr Andrzejewski:

Tak, tak.
Przepraszam bardzo za dygresjê.
Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
Artyku³, który dodaliœmy do konstytucji, prze-

ciwko któremu zreszt¹ g³osowa³em, ogranicza-
j¹cy powszechnoœæ praw wyborczych – nale¿y siê
cieszyæ, ¿e w PRL tego nie by³o, bo wiêkszoœæ
z nas, z opozycji demokratycznej, z ró¿nych tytu-
³ów politycznych, ma³ymi nawet k¹sana skaza-
niami, nie zosta³aby ani pos³ami, ani senatorami
– brzmi tak: „Wybran¹ do Sejmu lub do Senatu
nie mo¿e byæ osoba skazana prawomocnym wyro-
kiem na karê pozbawienia wolnoœci za przestêp-
stwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego”.
W myœl ogólnych zasad nie wolno tego przepisu
interpretowaæ rozszerzaj¹co, co czyni, moim zda-
niem, ordynacja wyborcza i co czyni siê w prakty-
ce. Dlatego ¿e tylko kwestia tego, kto nie mo¿e byæ
wybrany, jest regulowana konstytucyjnie. Ni-
gdzie nie jest powiedziane, ¿e w przypadku ró¿-
nych innych zdarzeñ, na przyk³ad jakiegoœ prze-
stêpstwa drogowego czy nielegalnego po³owu ryb,
co te¿ jest umyœlnie œcigane z oskar¿enia publicz-
nego, automatycznie bêdzie wygaszany mandat
parlamentarny. A do tego prowadzi aktualne
brzmienie art. 177, ¿e w trakcie pe³nienia mandatu
traci siê go z chwil¹ utraty prawa wybieralnoœci.
Reprezentujê pogl¹d, który jest nie tylko teoretycz-
ny, ale i praktyczny, ¿e sam wybór ju¿ to konwali-
duje, bo na dzieñ wyboru pozytywna przes³anka
konstytucyjna zosta³a spe³niona. A wiêc póŸniej-
sze skazanie nie mo¿e prowadziæ do rozszerzenia
ograniczania praw obywatelskich, œciœle okreœlo-
nych w konstytucji tylko na dzieñ wyborów.

St¹d sk³adam poprawkê, ¿eby w przepisie
art. 177 w ust. 1, poruszonym w ustawie sejmo-
wej, skreœliæ pkt 1, czyli przes³ankê automatycz-
nego wygaszenia mandatu wtedy, kiedy ju¿ po
wyborze nast¹pi skazanie za przestêpstwo umyœ-
lne œcigane z oskar¿enia publicznego. Jest to jesz-
cze dlatego niebezpieczne, ¿e skazanie na karê po-
zbawienia wolnoœci dotyczy, jak literalna wyk³a-
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dnia prawna wskazuje, równie¿ skazania z zawie-
szeniem wykonania kary pozbawienia wolnoœci.
Tu poprawka pana senatora jest zasadna, ponie-
wa¿ dotyczy to te¿ przestêpstw skarbowych. Tak.
Nie dotyczy to wykroczeñ, bo jest wyraŸnie powie-
dziane, ¿e przestêpstwo… No ale przy takiej inter-
pretacji konstytucji, jak¹ tu siê prezentuje, mo¿e
i za wykroczenie trzeba bêdzie pozbawiaæ manda-
tu. Przepraszam, to ju¿ jest nieuprawnione do-
mniemanie, ale idziemy w takim kierunku inter-
pretacji konstytucji. Dlatego pozwalam sobie tê
poprawkê z³o¿yæ, poniewa¿ uwa¿am, ¿e musimy
bardzo œciœle przestrzegaæ klauzuli generalnej
funkcjonuj¹cego systemu prawnego, z której wy-
nika, ¿e je¿eli ograniczamy prawa cz³owieka, to
samego ograniczenia nie wolno nam interpreto-
waæ rozszerzaj¹co w ustawach. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê.
A ta poprawka? Proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê uprzejmie.)
Dbam o poprawki sk³adane przez senatorów.

Dziêkujê.
Dziêkujê pañstwu.
Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ jest wniosek o charakterze legislacyj-

nym, proszê Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Jeszcze pytanie do pana ministra: czy chce siê
pan ustosunkowaæ do tej poprawki?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Stanis³aw Chmielewski:

Wysoki Senacie, w tym momencie stanowisko
wobec zg³oszonej poprawki mo¿e byæ tylko nega-
tywne. Jak ju¿ mówi³em, ona jednak zmienia za-
równo intencjê, która przyœwieca³a zmianie kon-
stytucji, jak i intencjê samej ustawy. A intencja
ustawowa jest zgodna z tym, co wczeœniej dzia³o
siê w Sejmie.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Czyli Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci

i Petycji bêdzie jeszcze pracowaæ.
A g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy,

jak pañstwo wiedz¹, zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo przedstawicielom rz¹du.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o us³ugach
turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeñ.

Tekst ustawy jest w druku nr 830, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 830A.

Zbli¿a siê do nas pan senator Kazimierz Kleina.
Bardzo proszê sprawozdawcê Komisji Gospo-

darki Narodowej o przedstawienie sprawozdania
w³aœciwej komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Z upowa¿nienia Komisji Gospodarki Narodo-

wej przedstawiam sprawozdanie w sprawie
uchwalonej przez Sejm w dniu 19 marca 2010 r.
ustawy o zmianie ustawy o us³ugach turystycz-
nych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ.
Nasze sprawozdanie, w którym zawarliœmy tak¿e
przeg³osowane przez komisjê poprawki do tej
ustawy, zosta³o zawarte w druku nr 830A. Zwra-
camy siê z proœb¹ o to, aby Wysoka Izba popar³a te
poprawki.

Ustawa z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie usta-
wy o us³ugach turystycznych oraz o zmianie usta-
wy – Kodeks wykroczeñ transponuje do krajowe-
go porz¹dku prawnego postanowienia dyrektywy
Rady 90/314/EWG z dnia 13 marca 1990 r.
w sprawie zorganizowanych podró¿y, wakacji
i wycieczek oraz dyrektywy 2006/123/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia
2006 r. dotycz¹cej us³ug na rynku wewnêtrznym.

Poza sprawami zwi¹zanymi z implementacj¹
prawa wspólnotowego do polskiego systemu pra-
wa, w noweli zaproponowano wiele zmian, które
zmierzaj¹ do ograniczenia obci¹¿eñ administra-
cyjnoprawnych, zdaniem projektodawców w spo-
sób nieuzasadniony obci¹¿aj¹cych przedsiêbior-
ców œwiadcz¹cych us³ugi turystyczne.

W art. 1 w pkcie 2 noweli zmieniono definicjê
pojêæ „przewodnik turystyczny” oraz „pilot wycie-
czek”. Wskazano w nich, ¿e przewodnik jest obo-
wi¹zany sprawowaæ tak¿e opiekê nad turystami
lub odwiedzaj¹cymi, a pilot wycieczek powinien
przekazywaæ uczestnikom imprezy podstawowe
informacje dotycz¹ce odwiedzanego kraju lub
miejsca.

W art. 1 w pkcie 3 zmodyfikowano system za-
bezpieczeñ klientów na wypadek problemów fi-
nansowych przedsiêbiorcy organizuj¹cego impre-
zy turystyczne. Przedsiêbiorca bêdzie obowi¹zany
zapewniæ klientom, na wypadek swojej niewyp³a-
calnoœci, pokrycie kosztów powrotu z imprezy tu-
rystycznej do miejsca wyjazdu lub do planowane-
go miejsca powrotu oraz zwrot wp³at wniesionych
tytu³em zap³aty za imprezê. Zabezpieczeniu inte-
resów osób korzystaj¹cych z us³ug turystycznych
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maj¹ s³u¿yæ zawarcie umowy gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na
rzecz klientów lub przyjmowanie wp³at klientów
wy³¹cznie na rachunek powierniczy.

W art. 1 w pkcie 4 uchylono art. 6 ustawy. Prze-
pis ten okreœla³ wymogi kwalifikacyjne – rodzaj
wykszta³cenia oraz wymiar praktyki w zawodzie –
w stosunku do osób kieruj¹cych dzia³alnoœci¹
w zakresie organizowania imprez turystycznych
oraz poœrednictwa w zawieraniu umów o œwiad-
czenie us³ug turystycznych. W opinii projekto-
dawców uchylony przepis stanowi³ zbêdn¹ for-
malnoœæ, a brak kwalifikacji nie by³ przyczyn¹
zdarzeñ zagra¿aj¹cych interesom klientów.

W art. 7a wprowadzono do ustawy instytucjê
zawieszenia dzia³alnoœci polegaj¹cej na œwiadcze-
niu us³ug turystycznych.

W art. 1 w pkcie 7 noweli doprecyzowano kata-
log dokumentów przesy³anych ministrowi w³aœci-
wemu do spraw turystyki przez marsza³ka woje-
wództwa, a stanowi¹cych podstawê wpisu do
Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki.
Ponadto rozszerzono zakres wykazów objêtych
ewidencj¹ oraz wskazano podstawy dokonywania
w niej wpisów i wykreœleñ.

W art. 1 w pkcie 8 noweli upowa¿niono mini-
stra w³aœciwego do spraw turystyki oraz mar-
sza³ka województwa do kontroli dzia³alnoœci w za-
kresie organizowania imprez turystycznych i po-
œredniczenia w zawieraniu umów o œwiadczenie
us³ug turystycznych oraz kontroli dzia³alnoœci
agentów turystycznych i innych osób zawiera-
j¹cych z klientami umowy o imprezy turystyczne,
w zakresie spe³nienia obowi¹zków okreœlonych
ustaw¹.

W nowym art. 24 zaproponowano zmianê do-
tychczasowego systemu szkoleñ kandydatów na
przewodników turystycznych oraz pilotów wycie-
czek. Szkolenia takie bêd¹ mog³y prowadziæ osoby
lub jednostki organizacyjne, które uzyskaj¹ wpis
do rejestru organizatorów szkoleñ dla kandyda-
tów na przewodników turystycznych i pilotów wy-
cieczek, prowadzonego przez marsza³ka wojewó-
dztwa. W noweli okreœlono wymagania wobec or-
ganizatorów szkoleñ oraz zasady kontroli ich
dzia³alnoœci.

Konsekwencj¹ zmian w ustawie o us³ugach tu-
rystycznych jest nowelizacja kodeksu wykroczeñ
– art. 2 noweli. Stypizowano w niej jako wykrocze-
nia czyny polegaj¹ce na niepowiadomieniu o za-
wieszeniu wykonywania dzia³alnoœci organizato-
ra turystyki lub poœrednika turystycznego oraz
wprowadzeniu w b³¹d co do posiadanych upra-
wnieñ przewodnika turystycznego lub pilota wy-
cieczek.

Na posiedzeniu komisji przeprowadziliœmy
dyskusjê nad t¹ ustaw¹, by³a ona burzliwa, poja-
wi³o siê w niej wiele w¹tków. Konsekwencj¹ tego

jest te¿ konstatacja, ¿e prace nad now¹ ustaw¹
o us³ugach turystycznych powinny jeszcze siê to-
czyæ. Poprawki, które przyjê³a nasza komisja,
w wiêkszoœci maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy,
eliminuj¹ tak¿e b³êdy, które wprowadzono pod-
czas g³osowania nad t¹ ustaw¹ w Sejmie.

Jeszcze raz zwracam siê do Wysokiej Izby
o przyjêcie naszych poprawek, o przyjêcie ustawy
w ca³oœci z poprawkami, które proponuje komi-
sja. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Dziêkujê. Jest pan wolny, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, ustawa by³a rz¹dowym pro-

jektem ustawy. Stanowisko rz¹du reprezentuje
minister sportu i turystyki.

Witam pani¹ minister Katarzynê Sobierajsk¹.
Czy chcia³aby pani zabraæ g³os, Pani Minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu

i Turystyki Katarzyna Sobierajska: Myœlê, ¿e pan
senator sprawozdawca bardzo szczegó³owo prze-
analizowa³ wszelkie zmiany, których dotyczy ta
nowelizacja. Tak ¿e ja jestem gotowa do odpowie-
dzi na pytania.)

Pani minister jest gotowa.
Czy s¹ pytania? Tak, pan senator siê zg³asza.

W takim razie zapraszam pani¹ minister tu, ko³o
mnie.

Proszê bardzo, pan senator Wyrowiñski zadaje
pytanie.

(Senator Jan Wyrowiñski: Czy ju¿, w czasie bie-
gu pani minister, mo¿na zadaæ pytanie, czy nie?)

Nie, jeszcze nie. Pani minister jest wysportowana,
jak to w tym ministerstwie, dajmy jej jednak czas.

Ju¿, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Kwesti¹, która wzbudzi³a wiele emocji, a nawet

podzieli³a œrodowisko organizatorów i przedsiê-
biorców turystycznych, by³a sprawa gwarancji,
jakie biura powinny przedstawiaæ w odniesieniu
do swoich klientów, tak by jak najmniej by³o ta-
kich znanych z telewizji sytuacji, ¿e Polacy gdzieœ
tam czekaj¹, s¹ zdani na ³askê i nie³askê… no, tak
na dobr¹ sprawê, nie wiadomo czyj¹. Ta w³aœnie
sprawa poró¿ni³a œrodowisko. Spór toczy³ siê
praktycznie miêdzy Polsk¹ Izb¹ Turystyki a Izb¹
Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Zapropono-
wane w efekcie prac przepisy nie do koñca zado-
woli³y tê pierwsz¹ stronê, która przedstawia³a
ró¿ne takie apokaliptyczne wizje co do liczby pol-
skich przedsiêbiorstw, co do ich kondycji, co do
ich stanu... Jednoczeœnie pani minister doskona-
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le wie o tym, ¿e potrzebne jest utworzenie – rzecz
niemal¿e wisi w powietrzu – turystycznego fundu-
szu gwarancyjnego. Prawda? Co do tego jest rów-
nie¿ zgoda ze strony pani minister. Ja chcia³bym,
¿eby pani publicznie powiedzia³a, kiedy ta idea
dojrzeje, to znaczy kiedy rz¹d bêdzie w stanie
przygotowaæ takie rozwi¹zanie, bazuj¹ce zreszt¹
na pomyœle, który zrodzi³ siê równie¿ w œrodowis-
ku, ponadto takie rozwi¹zanie jest stosowane
w wielu innych krajach. A wiêc: kiedy taka nowe-
lizacja ustawy, obejmuj¹ca utworzenie tego fun-
duszu, mog³aby pojawiæ siê w parlamencie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Katarzyna Sobierajska:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze! Jeœli chodzi o fundusz gwarancyjny, to jest to
forma zabezpieczenia, która mo¿e, ale nie musi
byæ wprowadzona. Co do funkcjonowania form
zabezpieczeñ turystycznych w krajach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej, to mo¿emy powiedzieæ,
¿e na dwadzieœcia siedem krajów cz³onkowskich
dziesiêæ z nich wprowadzi³o do swojego prawo-
dawstwa i stosuje tak¹ formê zabezpieczenia, ja-
k¹ jest fundusz. A wiêc ca³y czas pozostaje sie-
demnaœcie krajów, które stosuj¹ takie rozwi¹za-
nia jak te przyjête w naszym prawodawstwie,
a mianowicie gwarancjê ubezpieczeniow¹, ban-
kow¹ b¹dŸ te¿ polisê ubezpieczenia. To oczywiœcie
nie oznacza, ¿e jesteœmy przeciwni wprowadzeniu
takiego funduszu do naszego prawodawstwa
b¹dŸ nie zgadzamy siê w jakimœ zakresie co do
prac nad jego wprowadzeniem. W tej chwili rze-
czywiœcie dysponujemy ju¿ projektem zapropo-
nowanym, z³o¿onym przez jeden z samorz¹dów
gospodarczych dzia³aj¹cych w turystyce. Jednak-
¿e, jak pokaza³a dyskusja na posiedzeniu komisji,
zawarte w tym projekcie propozycje nie do koñca
s¹ do przyjêcia przez wszystkich, ¿e tak powiem,
graczy dzia³aj¹cych na tym rynku.

Dlatego te¿ podjêliœmy ju¿ prace nad analiz¹
i nad ewentualn¹ modyfikacj¹ tego zaproponowa-
nego w ramach spo³ecznej inicjatywy projektu,
tak aby jego forma docelowo by³a swoistym kom-
promisem, aby by³a do przyjêcia zarówno przez
administracjê rz¹dow¹, jak i przez ca³e szeroko
pojête œrodowisko turystyczne, i aby nie by³a to
jakaœ kolejna koœæ niezgody, kwestia dziel¹ca
bran¿ê turystyczn¹. Tak ¿e te prace ju¿ zosta³y
podjête tak¿e w ramach administracji rz¹dowej.

Analizujemy te¿ formy funduszy gwarancyjnych
w tych dziesiêciu krajach cz³onkowskich Unii,
w których one ju¿ funkcjonuj¹, pod k¹tem tego,
w jakim zakresie potrzebna, wskazana jest pewna
opieka czy te¿ interwencjonizm pañstwa, na jakiej
bazie dany fundusz zosta³ powo³any, na przyk³ad
czy stanowi odrêbn¹ instytucjê finansow¹, czy te¿
jest tylko pewnego rodzaju systemem finanso-
wym nadzorowanym na przyk³ad przez ministra
w³aœciwego do spraw turystyki.

Trudno w tym momencie dok³adnie powie-
dzieæ, kiedy omawiane rozwi¹zanie mog³oby
wejœæ w ¿ycie. Chcê jednak pañstwa zapewniæ, ¿e
prace nad jego wprowadzeniem zosta³y ju¿ rozpo-
czête. W tej chwili zak³adamy, ¿e w tym celu bê-
dzie niezbêdny odrêbny akt legislacyjny powo³u-
j¹cy taki system, ale byæ mo¿e w finale tych prac
oka¿e siê, ¿e to wprowadzenie bêdzie mo¿liwe
w drodze innego rodzaju aktu, chocia¿by za-
rz¹dzenia ministra czy te¿ zarz¹dzenia Rady Mini-
strów. W ka¿dym razie w tej chwili trudno jest
przes¹dziæ dok³adn¹ datê, niemniej jednak prace
nad tym ju¿ zosta³y rozpoczête.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Gruszka. Proszê bardzo.
Ale jeszcze: czy bêd¹ kolejne pytania? Nie.

A wiêc uroczyœcie zamykam listê pytañ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:

Szanowna Pani Minister, mam pytanie zwi¹za-
ne z tym, ¿e mówi siê, i¿ dziêki tej ustawie zostanie
ograniczona tak zwana szara strefa. Kwoty jakie-
go rzêdu nie wp³ywa³y do tej pory, przed wprowa-
dzeniem tej ustawy, do bud¿etu pañstwa? To
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie zwi¹zane jest z systemem za-
bezpieczeñ finansowych, które przedsiêbiorstwa
turystyczne s¹ zobowi¹zane zapewniæ. Jest to
bardzo istotne, wa¿ne, tak by klient, który wp³aca
pieni¹dze, by³ dostatecznie zabezpieczony przed
utrat¹ korzyœci wynikaj¹cych z zawartej umowy.
Dlatego mam pytanie: czy wprowadzenie tych, jak
rozumiem, dodatkowych zabezpieczeñ finanso-
wych prze³o¿y siê bezpoœrednio na wzrost w sferze
us³ug turystycznych, wyjazdów zagranicznych
tudzie¿ krajowych?

Trzecie pytanie wi¹¿e siê z tym, ¿e w wypowie-
dzi sprawozdawcy by³a mowa o potrzebie noweli-
zacji tej nowelizowanej w³aœnie ustawy. To jest
dziwna sytuacja, ¿e nowelizujemy ustawê i ju¿
mówimy o tym, ¿e bêdzie nale¿a³o j¹ znowu zno-
welizowaæ – ta uwaga mo¿e wiêc by³a nie na miej-
scu… Mam tu pytanie: czy w przysz³ej ustawie,
w zwi¹zku z tym, ¿e do chwili obecnej nie mamy
mo¿liwoœci kontrolowania sytuacji finansowej
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przedsiêbiorstw turystycznych, co przek³ada siê
na to, ¿e gdy takie przedsiêbiorstwo bankrutuje,
to klient jest poszkodowany, taka ewentualnoœæ
zostanie wykluczona? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani Minister, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Katarzyna Sobierajska:
Bardzo dziêkujê.
Je¿eli pan senator pozwoli, to pozwolê sobie

zacz¹æ ustosunkowywanie siê do tych pytañ od
koñca.

Jeœli chodzi o kontrolê sytuacji finansowej
przedsiêbiorstw turystycznych, to w zasadzie
w obecnie omawianej nowelizacji ustawy o us³u-
gach turystycznych, jak i w dotychczasowym ak-
cie, nie zak³ada³o siê takiej mo¿liwoœci. Noweliza-
cja nie przewiduje wprost dania kompetencji kon-
trolnych dotycz¹cych kondycji finansowej na
przyk³ad ministrowi w³aœciwemu do spraw insty-
tucji finansowych b¹dŸ te¿ turystyki, nie ma wiêc
mo¿liwoœci, aby w tym zakresie kontrolowaæ
przedsiêbiorców. Tak naprawdê etap pewnej kon-
troli finansowej przedsiêbiorców turystycznych –
g³ównie chodzi tu o organizatorów i poœredników –
nastêpuje wtedy, kiedy taki organizator lub po-
œrednik ubiega siê o stosown¹ gwarancjê ubezpie-
czeniow¹, finansow¹ albo bankow¹, b¹dŸ te¿ o po-
lisê ubezpieczeniow¹ u ubezpieczyciela. W³aœnie
wówczas ubezpieczyciel ocenia kondycjê finanso-
w¹ przedsiêbiorstwa i ocenia ryzyko w prowadzo-
nej dzia³alnoœci.

Nowelizacja zak³ada, czego nie by³o dotych-
czas, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ wskazania w Centralnej
Ewidencji Organizatorów Turystyki i Poœredni-
ków Turystycznych organizatora czy te¿ poœre-
dnika, w stosunku do którego wszczêto postêpo-
wanie. Chcemy wiêc unikn¹æ takich sytuacji, ja-
kie mia³y miejsce do tej pory, przyk³adowo ¿e
wszczêto ju¿ postêpowanie albo organizator og³o-
si³ upad³oœæ, a mimo to nadal by³ ewidencjonowa-
ny, wykazywany w tej ewidencji organizatorów
i poœredników turystycznych. To mog³o wprowa-
dzaæ potencjalnych klientów w b³¹d, mog³o suge-
rowaæ, ¿e dany organizator czy te¿ poœrednik na-
dal w pe³ni dzia³a na rynku i mo¿na korzystaæ z je-
go us³ug. Teraz bêdzie ju¿ ewidentnie wskazane,
w stosunku do których organizatorów i poœredni-
ków takie postêpowanie siê toczy.

Jeœli chodzi o zabezpieczenia finansowe, a tak
naprawdê dodatkowe zabezpieczenia, to pragnê
zauwa¿yæ, ¿e nowelizacja wprowadza tylko i wy-
³¹cznie rachunek powierniczy, i to jest pewnego

rodzaju novum. Jednak trudno oczywiœcie teraz
powiedzieæ, jak to siê prze³o¿y na wzrost w sferze
szeroko rozumianego ruchu turystycznego, czy to
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, czy turystyki
krajowej. Myœlê, ¿e na pewno budowanie wiêksze-
go zaufania do partnerów, jakimi s¹ organizatorzy
czy te¿ poœrednicy, i wiêksze poczucie bezpieczeñ-
stwa u klientów, a to jest przede wszystkim prio-
rytetem tej¿e nowelizacji… Jesteœmy przekonani,
¿e wzrost poczucia bezpieczeñstwa i budowanie
zaufania prze³o¿y siê na wzrost w sferze ruchu tu-
rystycznego.

Jeœli chodzi z kolei o straty bud¿etu pañstwa,
które dotychczas powodowa³a lub nadal powodu-
je szara strefa, to obecnie nie dysponujemy aktu-
alnymi danymi i w zwi¹zku z tym nie chcê pana
senatora wprowadziæ w b³¹d. Ewidentnie d¹¿ymy
do tego, i taki te¿ przepis zak³ada nowelizowana
ustawa, aby zarówno marsza³ek, jak i minister do
spraw turystyki, mieli mo¿liwoœæ kontrolowania
nie tylko organizatorów i poœredników, a wiêc
tych podmiotów, które zg³aszaj¹ siê do ewidencji,
lecz tak¿e innych, a wiêc na przyk³ad agentów,
kontrolowania, czy dzia³aj¹ oni zgodnie ze swoim
wpisem do rejestru dzia³alnoœci gospodarczej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Pytania zosta³y wyczerpane.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu

i Turystyki Katarzyna Sobierajska: Dziêkujê up-
rzejmie.)

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do dyskusji.

W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê pani minister za obecnoœæ w Senacie
podczas rozpatrywania tego punktu obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjali-
zacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych.

Tekst ustawy jest w druku nr 828, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 828A.

Zapraszam pana senatora Jana Wyrowiñskie-
go i proszê o przedstawienie sprawozdania Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji
Gospodarki Narodowej.

Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze… Jest pan minister? A, jest pan
minister.
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Tak jak pan marsza³ek by³ uprzejmy powie-
dzieæ, moim obowi¹zkiem jest z³o¿enie pañstwu
sprawozdania z posiedzenia dwóch komisji: Ko-
misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych. Sprawozdanie doty-
czy uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca
2010 r. ustawy o zmianie ustawy o komercjaliza-
cji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych.

Komisje rozpatrzy³y tê ustawê na posiedzeniu
w dniu 31 marca w przytomnoœci, ¿e tak to ujmê,
tu obecnego pana ministra Gawlika i dosz³y do
konkluzji, która zawarta jest w sprawozdaniu,
a któr¹ chcia³bym pañstwu pokrótce przedstawiæ.

Otó¿ powód, dla którego rz¹d pochyli³ siê nad
tymi funduszami, jest prozaiczny. Ten powód czê-
sto siê pojawia w naszych debatach, chodzi o nad-
mierny deficyt naszego bud¿etu, bior¹ce siê z nie-
go zad³u¿enie pañstwa i próbê zmniejszenia tego
deficytu czy te¿ jego ograniczenia. Wnikliwa ob-
serwacja stanu tych dwóch funduszy wykaza³a
bowiem, ¿e wydatki wi¹¿¹ce siê z celami, dla któ-
rych realizacji powo³ano te fundusze, s¹ znacz¹co
mniejsze od przychodów, które do tych funduszy
wp³ywaj¹.

Szanowni Pañstwo, chodzi – ¿eby wszystko by-
³o jasne – o dwa fundusze: Fundusz Reprywatyza-
cji i Fundusz Restrukturyzacji Przedsiêbiorców.
To s¹ dwa z czterech funduszy, które zasilane s¹
œrodkami pochodz¹cymi, mówi¹c ogólnie, z pry-
watyzacji. W ustawie o komercjalizacji i prywaty-
zacji te fundusze zosta³y ustanowione w art. 56,
wielokrotnie zreszt¹ zmienianym, w bodaj¿e dzia-
le VI, w którym s¹ tylko dwa artyku³y, a jeden do-
tyczy emisji bonów prywatyzacyjnych, i ten zaku-
rzony artyku³, który ¿ywcem zosta³ przepisany
z praustawy prywatyzacyjnej, czyli tej z lipca
1990 r., w zasadzie nigdy nie by³ wprowadzony
w ¿ycie.

Je¿eli pañstwo œledzili debatê, która toczy³a siê
wokó³ prywatyzacji, to jednym z jej wa¿nych pun-
któw by³o to, aby, mówi¹c kolokwialnie, nie prze-
jadaæ przychodów z prywatyzacji. Ten postulat
w koñcu zosta³ zrealizowany na pocz¹tku roku
2000 w wyniku powo³ania funduszy, których or-
ganizacjê i gospodarkê mamy zmieniæ t¹ ustaw¹,
oraz dwóch dodatkowych funduszy. Pierwszy
z nich to Fundusz Skarbu Pañstwa, w którym
zak³ada siê, ¿e ile sprywatyzujemy, tyle bêdziemy
mieli pieniêdzy na prywatyzacjê. Idea by³a taka,
¿eby œrodki z prywatyzacji w czêœci by³y przezna-
czone na dalsz¹ prywatyzacjê, na jej obs³ugê, na
ca³¹ tê machinê biurokratyczn¹, ale równie¿ na
prace zwi¹zane z rozpoznaniem podmiotów pry-
watyzacyjnych, opracowaniem analiz itd., itd.
Drugi fundusz, przysz³oœciowy, to jest fundusz
nauki polskiej, na który idzie bodaj¿e 2%, i które-
go nie ruszamy, co jest dobrym sygna³em, jak

s¹dzê, kolejnym sygna³em – je¿eli mogê ju¿ wyjœæ
poza rolê senatora sprawozdawcy – ¿e rz¹d jednak
chce byæ w tej sprawie konsekwentny i zachowaæ
przynajmniej te Ÿród³a finansowania nauki, które
ju¿ s¹. Fundusz nauki polskiej, który jest skrom-
ny, ale jednak jest, na podstawie pewnych dodat-
kowych rozwi¹zañ legislacyjnych ni¿szego rz¹du
jest wykorzystywany na takie w³aœnie cele.

Szanowni Pañstwo Senatorowie! Je¿eli chodzi
o Fundusz Reprywatyzacji, to mam jeszcze jedn¹
uwagê. By³y dwa momenty w naszej najnowszej
historii, kiedy byliœmy blisko, by³o to niemal
o krok, uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej.
Pierwszy taki moment by³ w 1993 r. za rz¹dów pa-
ni Hanny Suchockiej. Niestety, rozwi¹zanie par-
lamentu spowodowa³o, ¿e… Zreszt¹ nie by³o zgo-
dy co do tego, w jakiej skali ma byæ restytucja ro-
szczeñ. I wtedy w akcie rozpaczy, kiedy tê ustawê,
dobrze przygotowan¹ jeszcze przez ministra Le-
wandowskiego, trzeba by³o wrzuciæ do kosza,
rz¹d Hanny Suchockiej postanowi³ stworzyæ ma-
gazyn akcji Skarbu Pañstwa w wysokoœci 5%,
które potem, ju¿ po uchwaleniuustawy reprywa-
tyzacyjnej, mia³y byæ wykorzystane jako pewien
zasób maj¹tkowy ewentualnie obs³uguj¹cy czêœæ
roszczeñ. Ale ten zasób nie mia³ bezpoœrednio wy-
miaru finansowego, tylko by³ zasobem maj¹tko-
wym.

Fundusz Reprywatyzacji, o którym teraz mówi-
my i który zacz¹³ funkcjonowaæ od 2000 r., jest to
fundusz finansowy. Na jego rachunku gromadzo-
ne s¹ œrodki ze sprzeda¿y akcji nale¿¹cych do
Skarbu Pañstwa pochodz¹cych ze spó³ek sko-
mercjalizowanych w celu prywatyzacji. Ten fun-
dusz gromadzi 5% tych œrodków.

Okaza³o siê, ¿e w dniu bodaj¿e 30 marca w tym
funduszu by³y 4 miliardy 736 milionów z³, a wy-
p³aty z tytu³u zobowi¹zañ, które pojawia³y siê na
rachunku Skarbu Pañstwa w momencie, kiedy
osoby, które sta³y siê ofiarami ustaw nacjonaliza-
cyjnych niezgodnie z tymi ustawami, dochodzi³y
swych roszczeñ od Skarbu Pañstwa… Te zobo-
wi¹zania by³y realizowane do roku 2000 z rezerwy
bud¿etowej, a od roku 2000 z tego w³aœnie fundu-
szu. I te zobowi¹zania, kwota wydatków od mo-
mentu, kiedy fundusz zacz¹³ funkcjonowaæ,
wnios³a w sumie zaledwie 0,5 miliarda z³, a wnios-
ków obs³u¿onych, mówi¹c brzydko, czy wnios-
ków, które sta³y siê ju¿ ostatecznymi roszczenia-
mi i trzeba by³o je obs³u¿yæ, by³o szeœæset piêtna-
œcie. Tak wiêc tutaj ró¿nica jest znaczna. Inny jest
powód tego, ale o tym nie chcê mówiæ jako senator
sprawozdawca, powiem to jako senator dysku-
tant, bo uwa¿am, ¿e jest tutaj problem, i to bardzo
powa¿ny. Ale oczywiœcie w tej chwili jest spora
nadwy¿ka, i ta ustawa zmierza do tego, aby na za-
sadzie pewnego lex specialis w latach 2010 i 2011
umo¿liwiæ przep³yw nadmiernych œrodków z tego
funduszu – ta kwota jest odpowiednio zdefiniowa-
na – na konto bud¿etu. Jednoczeœnie przewiduje
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siê jednorazowy odpis w wysokoœci 1 miliarda z³
bezpoœrednio po wejœciu w ¿ycie tej ustawy. Prze-
widuje siê równie¿ obni¿enie wysokoœci przycho-
dów z tego Ÿród³a, o którym przed chwil¹ mówi-
³em, opisanego w art. 56 w pkcie 1, z 5% do 1,5%.

Podobny zabieg, obni¿aj¹cy wielkoœæ œrodków
na rachunku funduszu, proponuje siê tak¿e
w przypadku drugiego funduszu, Funduszu Re-
strukturyzacji Przedsiêbiorców, który tworzy siê
bezpoœrednio z przychodów z prywatyzacji. Pro-
ponuje siê obni¿enie tego odpisu z 15% do 3%.
Tak jak zapewnia³ pan minister i jak wynika to
z prognoz prywatyzacyjnych, w najbli¿szych
dwóch latach maj¹ byæ ¿niwa prywatyzacyjne
o ogromnym wymiarze, nadzwyczajnym w porów-
naniu z poprzednimi latami. Jak pañstwo pamiê-
taj¹, w tym roku ma byæ oko³o 25 miliardów z³,
a w latach 2010–2011 maj¹ to byæ w sumie 32 mi-
liardy z³. Gdy siê dokona odpowiednich rachun-
ków i gdy siê te rachunki zestawi z przewidywa-
nym zapotrzebowaniem na œrodki w obydwu fun-
duszach, to siê oka¿e, ¿e w zasadzie wszystko siê
zgadza i nie powinno byæ manka. Ale warunek jest
taki, ¿e te plany prywatyzacyjne bêd¹ wykonane.
Oczywiœcie w tej ustawie jest zabezpieczenie, ¿e
gdyby by³y jakieœ nadzwyczajne okolicznoœci, to…
itd., itd., ale taki jest ten g³ówny zamiar, Szano-
wni Pañstwo.

Jednoczeœnie przewiduje siê, ¿e po roku 2011,
je¿eli chodzi o ten Fundusz Reprywatyzacji, rów-
nie¿ bêdzie mo¿liwoœæ takiego p³ynnego traktowa-
nia jego zasobów, tyle tylko, ¿e wtedy nie bêdzie
ju¿ obowi¹zywa³ poziom 1,5%, ten taki intertem-
poralny, w okresie dwóch lat, ale bêdzie obowi¹zy-
wa³ poziom 5%.

Có¿ ja jeszcze mogê pañstwu powiedzieæ na te-
mat tej ustawy? Dobrze, ju¿ koñczê, bo widzê,
¿e… Móg³bym jeszcze d³ugo, ale jeszcze za chwilê
coœ powiem.

Szanowni Pañstwo, zatem zwracam siê do pañ-
stwa oczywiœcie o to, abyœcie pañstwo przyjêli to
sprawozdanie. Oczywiœcie jak zawsze nasze Biuro
Legislacyjne, niezwykle czujne, wykry³o kilka nie-
œcis³oœci, niektóre s¹ nawet dosyæ powa¿ne. W ka-
¿dym razie jest szeœæ poprawek, które te¿, jak
s¹dzê, warto poprzeæ. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do…
Panie Senatorze, jeszcze pytania! Pan senator

Gruszka ju¿ podniós³ rêkê, tak? To pan siê bêdzie
³askaw cofn¹æ, Panie Senatorze Sprawozdawco,
a pan senator Gruszka zadaje pytanie.

(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Jeszcze ja.)
Przepraszam bardzo, jeszcze pan senator Ci-

moszewicz.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
W jednym z ostatnich zdañ powiedzia³ pan, ¿e

fundusze w zakresie wielkoœci procentowych
wracaj¹ do tych przed t¹ nowelizacj¹, to znaczy
powiedzia³ pan wprost, ¿e do 5%. Ale w pkcie 2
w tej ustawie w ust. 1b jest zapisane, ¿e ustawa
bud¿etowa mo¿e okreœliæ na dany rok bud¿etowy
inn¹ wysokoœæ wskaŸników. Tak wiêc chyba nie
jest prawd¹ to, co pan powiedzia³. Bêdzie to za ka-
¿dym razem ustalane w ustawach bud¿etowych
na dany rok. Tak to rozumiem.

Senator Jan Wyrowiñski:
Ale mo¿e, mo¿e okreœliæ, tak ¿e to nie jest obli-

go, to znaczy, jak s¹dzê, bêdzie obowi¹zywa³ po-
ziom, który jest w tej chwili. To jest pewna elasty-
cznoœæ…

(Senator Tadeusz Gruszka: To znaczy nie ma
pewnoœci, ¿e to bêdzie 5%? O to mi chodzi.)

To bêdzie zale¿a³o oczywiœcie od decyzji polity-
cznych.

(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê.
Moje pytanie dotyczy Funduszu Reprywatyza-

cji. Ten sugestywny argument o tym, ¿e w fundu-
szu znajduje siê znacz¹co wiêcej œrodków, ni¿ wy-
nosz¹ koszty obs³ugi roszczeñ… Pod znakiem za-
pytania stoi wartoœæ, zasadnoœæ tego argumentu,
bo przecie¿ wszyscy wiemy, ¿e kwestia reprywaty-
zacji nie jest rozwi¹zana. Czy z tego faktu, ¿e rz¹d
wystêpuje z tak¹ inicjatyw¹, mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e nie powinniœmy liczyæ na próby roz-
wi¹zania w najbli¿szym czasie kwestii reprywaty-
zacyjnej z inicjatywy rz¹du? Je¿eli problem repry-
watyzacji stanie siê praktyczny, to i tak trzeba bê-
dzie uruchomiæ odpowiednie œrodki i ta kwestia
powróci. Czy w zwi¹zku z tym nie lepiej by³oby dzi-
siaj zastosowaæ na przyk³ad rozwi¹zanie polega-
j¹ce na stworzeniu mo¿liwoœci zaci¹gania tanich
po¿yczek, po¿yczania pieniêdzy przez pañstwo,
po¿yczania przez ministra finansów w owym Fun-
duszu Reprywatyzacji wolnych œrodków na jakiœ
czas, ni¿ rozwi¹zanie polegaj¹ce na dawaniu tych
pieniêdzy? Dziêkujê.

Senator Marek Zió³kowski:
Ja tutaj dodam pytanie uzupe³niaj¹ce. Czy pan

senator nie ma wra¿enia, ¿e ta ustawa odsuwa
w czasie mo¿liwoœæ wprowadzenia w ¿ycie ustawy
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reprywatyzacyjnej? Niezale¿nie od tego, jak ona
by te œwiadczenia rozci¹ga³a w czasie, bo mówi³o
siê o dwudziestu latach. Takie wra¿enie mo¿na
bowiem zdecydowanie odnieœæ.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze Premierze!

Panie Ministrze!
Nie bez kozery mówiê „premierze”, bo przecie¿

pan doskonale to pamiêta, kiedy bowiem pan by³
premierem, ta sprawa przecie¿ te¿ by³a obecna
i chyba by³ nawet jakiœ pañstwa projekt, je¿eli
chodzi o rozwi¹zanie tego problemu.

Otó¿ zapomnia³em powiedzieæ o tym, ¿e ta
ustawa jednoczeœnie precyzyjnie definiuje, jakie
zobowi¹zania mog¹ byæ regulowane ze œrodków
tego funduszu. To, co przedtem by³o w rozpo-
rz¹dzeniu, w tej chwili znalaz³o siê w ustawie.
Otó¿ jest tu powiedziane wprost, ¿e te zobowi¹za-
nia to s¹, Panie Marsza³ku, wyp³aty odszkodowañ
wynikaj¹cych z prawomocnych wyroków i ugód
s¹dowych oraz ostatecznych decyzji administra-
cyjnych wydanych w zwi¹zku z nacjonalizacj¹
mienia. Ale dotyczy to wy³¹cznie tych decyzji na-
cjonalizacyjnych, które by³y niezgodne z obo-
wi¹zuj¹cym prawem nacjonalizacyjnym. To s¹
wy³¹cznie te decyzje. I to jest najwa¿niejsza grupa
zobowi¹zañ, które siê pojawiaj¹ z czêstotliwoœci¹
i w liczbie, co zosta³o oczywiœcie przebadane… Na
przyk³ad w roku 2009 by³y piêædziesi¹t cztery tego
typu wnioski, w roku 2008 – siedemdziesi¹t trzy.
Jeden wniosek dotyczy œrednio oko³o 1 miliona z³.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e mniej wiêcej tak to siê
kszta³tuje.

Druga kategoria zobowi¹zañ to s¹ wyp³aty od-
szkodowañ przyznanych na podstawie art. 10
ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nie-
wa¿ne orzeczeñ wydanych wobec osób represjo-
nowanych za dzia³alnoœæ na rzecz niepodleg³ego
bytu Pañstwa Polskiego. Otó¿, takim wyrokom
czêsto towarzyszy³ przepadek mienia. W przypad-
kach, o których mówi ta ustawa, spadkobiercy
bêd¹ mogli dochodziæ swoich praw w momencie,
kiedy te orzeczenia s¹dowe zostan¹ uznane za
niewa¿ne. Je¿eli dojd¹ swoich praw, a to nie jest,
niestety, ³atwa droga, to z tego tytu³u otrzymaj¹
pieni¹dze.

Panie Senatorze, problem dotycz¹cy reprywa-
tyzacji – myœlê, ¿e pan minister o tym powie – to
jest problem, który do dziœ nie jest rozwi¹zany.
Jak wiemy, jesteœmy jedynym krajem postkomu-
nistycznym, który wszed³ do Unii Europejskiej
i który nie ma ustawy reprywatyzacyjnej. Czesi to
za³atwili w roku 1990 i 1991, Bu³garzy w roku
1992, Rumuni w 1992, Wêgrzy w 1991 – skala re-
stytucji by³a oczywiœcie ró¿na w ró¿nych krajach,
ale to jest inna historia – a nad nami ci¹gle to wisi.

Tyle tylko, ¿e ten fundusz, w momencie, kiedy ro-
dzaju zobowi¹zañ z niego realizowanych nie zdefi-
niowano w ustawie, tylko w rozporz¹dzeniu mini-
stra, nie by³ przeznaczony do realizacji zobo-
wi¹zañ wynikaj¹cych z rzeczywistej ustawy re-
prywatyzacyjnej. Jak pamiêtam, fundusz, który
utworzy³a premier Suchocka, mia³ s³u¿yæ w³aœnie
temu. Zasoby maj¹tkowe, które zosta³y w nim
utworzone, w pocz¹tkowej fazie mia³y s³u¿yæ te-
mu, aby w momencie, kiedy siê pojawi¹ roszcze-
nia rozpoznane na podstawie ustawy reprywaty-
zacyjnej, mog³y byæ one rekompensowane z tych
œrodków. Potem to uleg³o zmianie i w zasadzie
w tej chwili zobowi¹zania, o których mówi³em, s¹
jedynymi, które s¹ realizowane z tego funduszu.
St¹d jest równie¿ ten nadmiar.

Proszê pañstwa, dzisiaj sytuacja jest taka. Jak
pañstwo wiecie, rz¹d pana premiera Cimoszewi-
cza te¿ zrobi³ taki sonda¿, szacuje siê, ¿e jest oko³o
60–65 tysiêcy wniosków reprywatyzacyjnych. Ta
skala… W roku 2007 NIK stwierdzi³, ¿e gdyby ten
zwrot mia³ byæ stuprocentowy, to dotyczy³oby
kwoty rzêdu 60–70 miliardów z³. W tej chwili te ro-
szczenia s¹ wy¿sze. To jest problem tego typu. To
tyle, Panie Senatorze, w tej sprawie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pytania do pana senatora siê skoñczy³y.
To jest rz¹dowy projekt ustawy.
Do reprezentowania stanowiska rz¹du upo-

wa¿niony zosta³ minister Skarbu Pañstwa. Witam
pana ministra Gawlika.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
Zapraszam.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Odnosz¹c siê do bêd¹cej projektem rz¹dowym

przedk³adanej ustawy nowelizuj¹cej ustawê o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji, wnoszê o przyjêcie
projektu tej ustawy wraz z zaproponowanymi
zmianami, omówionymi tutaj przez senatora
sprawozdawcê.

Równoczeœnie chcia³bym dodaæ, ¿e intencj¹
zmiany do ustawy o komercjalizacji nie jest tylko
próba naprawy, przynajmniej czêœciowej, finan-
sów publicznych. Celem tej ustawy jest przede
wszystkim efektywniejsze wykorzystanie œrod-
ków, bêd¹cych w dyspozycji poszczególnych je-
dnostek organizacyjnych pañstwa.

Minister Skarbu Pañstwa ma, jak do tej pory,
doœæ ograniczone mo¿liwoœci, je¿eli chodzi o spo-
sób dysponowania œrodkami zgromadzonymi na
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poszczególnych funduszach, co równoczeœnie
powoduje, ¿e te pieni¹dze, bêd¹ce gdzieœ tam,
powiedzmy, w zamra¿arce, nie mog¹ byæ wyko-
rzystywane w sposób jak najbardziej efektywny
z punktu widzenia pañstwa. Projektowana zmia-
na ma zatem sprawiæ, ¿e te pieni¹dze bêd¹ efek-
tywniej pracowa³y w interesie pañstwa i jego bu-
d¿etu. Projektowana zmiana, o której mówi³ rów-
nie¿ pan senator, ma równoczeœnie na celu do-
precyzowanie rodzaju zobowi¹zañ, jakie mog¹
byæ zaspokajane zw³aszcza ze œrodków zgroma-
dzonych w Funduszu Reprywatyzacji. Dzisiaj
w du¿ej mierze jest dowolnoœæ i o œrodki zgroma-
dzone na tym funduszu staraj¹ siê aplikowaæ
podmioty, których roszczenia niekoniecznie,
w naszym przekonaniu, z tego funduszu powin-
ny byæ zaspokajane. Proponowana zmiana je-
dnoznacznie przes¹dza, komu bêdzie przys³ugi-
wa³a mo¿liwoœæ przyznania œrodków zgromadzo-
nych na tym funduszu.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e proponowane zmia-
ny w naszej ocenie, w ocenie ministra Skarbu
Pañstwa, w ¿adnym razie nie zagra¿aj¹ bezpie-
czeñstwu realizacji celów, dla których te fundu-
sze zosta³y stworzone. Przyjêcie projektowanej
zmiany na pewno podniesie efektywnoœæ gospo-
darowania œrodkami publicznymi.

To s¹ zasadnicze powody, które sk³aniaj¹ mnie
do skierowania do pañstwa proœby o przyjêcie
przedk³adanej noweli do ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja mam do pana ministra py-

tanie.

Senator Marek Zió³kowski:
Œrodki z Funduszu Reprywatyzacji obecnie mo-

g¹ byæ u¿ywane do zaspokajania roszczeñ zwi¹za-
nych z sytuacj¹, kiedy zabrano coœ niezgodnie
z prawem peerelowskim. Czy dopuszcza pan mo¿-
liwoœæ, gdyby uchwalono ustawê reprywatyzacyj-
n¹, ¿eby te œrodki zosta³y czêœciowo wykorzystane
zgodnie z t¹ du¿¹ ustaw¹ reprywatyzacyjn¹, która
oczywiœcie bêdzie wymaga³a œrodków w znacznie
wiêkszej wysokoœci? To jest pierwsze pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Mo¿e od razu nastêpne pytanie.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
W imieniu rz¹du wypowiedzia³ siê pan doœæ op-

tymistycznie, ¿e te œrodki, jak pan zaznaczy³, obe-

cnie wystarczaj¹. W takim razie mam pytanie: czy
przygotowuj¹c tê ustawê rz¹d zastanowi³ siê
i oszacowa³, jakiej wartoœci ¿¹dania siê pojawi¹?
Bo to jest podstaw¹ do wysnucia tak optymistycz-
nych wniosków, jakie przed chwil¹ us³yszeliœmy.
Powtarzam pytanie: kwot¹ jakiego rzêdu bêdzie
obci¹¿ony Fundusz Reprywatyzacji, jeœli chodzi
wnioski wp³ywaj¹ce w najbli¿szych latach plus te,
które wp³ywaj¹ obecnie?

Jeszcze jedno pytanie… A mo¿e wystarczy na
razie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:

Panie Marsza³ku, jeœli chodzi o kwestie podno-
szone w pana wypowiedzi, to ustawodawca
w przygotowanej ustawie o reprywatyzacji – ona
zgodnie z zamiarem nie bêdzie nazywaæ siê usta-
w¹ o reprywatyzacji…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zadoœæu-
czynieniu.)

…tylko o zadoœæuczynieniu pewnym roszcze-
niom… Z uwagi na to, ¿e przez d³ugi czas, jak pa-
nowie zauwa¿yli, kwestia roszczeñ reprywatyza-
cyjnych nie zosta³a rozstrzygniêta, a równoczeœ-
nie, co niew¹tpliwie jest pewnym grzechem usta-
wodawcy, bo ustawodawca polski, z powodu
nieza³atwienia w sposób kompleksowy roszczeñ
reprywatyzacyjnych, w pewnym sensie od czasu
do czasu uchyla³ furtkê, przez któr¹ niektórzy siê
przeciskali. Byli tacy, którzy na pewno zaspokoili
swoje roszczenia w sposób dostateczny. Mówiê
tak, bo dzisiaj prowadzone s¹ postêpowania prze-
ciwko tym, którzy w sposób nieuczciwy wykorzy-
stali tê furtkê stworzon¹ przez ustawodawcê
i uzyskali wiêcej ni¿ faktycznie im siê nale¿a³o. Pa-
miêtamy przecie¿, ¿e w pocz¹tkowym okresie te
roszczenia by³y realizowane na podstawie za-
œwiadczeñ wystawianych przez kierownika urzê-
du rejonowego, nigdzie nieewidencjonowanych,
a ustalenie wielkoœci mienia pozostawionego po-
za granicami kraju odbywa³o siê w sposób dalece
uznaniowy, co w konsekwencji powodowa³o, ¿e
tak naprawdê jako pañstwo nie mieliœmy do koñ-
ca kontroli nad tym, czy te roszczenia faktycznie
by³y uzasadnione czy te¿ nie.

Dzisiaj, po dwudziestu latach nieza³atwienia
tej sprawy, jesteœmy w doœæ trudnej sytuacji i mu-
simy w tej przygotowanej ustawie okreœliæ œrodki,
które pañstwo wykorzysta do zaspokojenia zg³o-
szonych roszczeñ. Chcemy równoczeœnie
rozwi¹zaæ problem roszczeñ reprywatyzacyjnych,
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uznaj¹c, ¿e jako pañstwo jesteœmy w stanie
przeznaczyæ pewn¹ pulê œrodków, które zostan¹
wyasygnowane na zaspokojenie roszczeñ repry-
watyzacyjnych. Równoczeœnie wszyscy ci, którzy
w okresie wyznaczonym ustaw¹ wyst¹pi¹ z tymi
roszczeniami, proporcjonalnie do skali œrodków
przeznaczonych przez pañstwo na te cele i wielko-
œci zg³oszonych roszczeñ, zostan¹ w swych rosz-
czeniach zaspokojeni. Czyli jest szansa na to, ¿e
wszyscy ci, którzy wyst¹pi¹ z roszczeniami, bêd¹
w nich zaspokojeni w sposób na tyle sprawiedliwy
i uczciwy, na ile pañstwo bêdzie na to staæ w mo-
mencie, gdy bêdzie podejmowa³o tê decyzjê. Rów-
nie¿ œrodki, które s¹ zgromadzone na tym fundu-
szu, bêd¹ zgodnie z ustaw¹ wykorzystane na ten
cel. Oczywiœcie wszyscy jesteœmy œwiadomi tego,
¿e wielkoœæ tych œwiadczeñ, czy tych œrodków
przeznaczonych przez pañstwo, musi byæ zna-
cz¹co wiêksza. Ale sam fakt, ¿e dzisiaj to przesu-
wamy czy byæ mo¿e nieco mniejsze bêd¹ odpisy na
ten fundusz, wcale nie œwiadczy o tym, ¿e tych
œrodków faktycznie bêdzie mniej. Bo je¿eli potrafi
siê lepiej gospodarowaæ tymi pieniêdzmi, tak ¿e
one mog¹ siê pomna¿aæ, to jako pañstwo mo¿emy
w³aœnie wiêcej zarobiæ i wtedy mieæ wiêksz¹ ³at-
woœæ, je¿eli chodzi o sposób zgromadzenia, pokry-
cia tych œrodków koniecznych do zaspokojenia
roszczeñ maj¹tkowych.

I tu odniosê siê do pytania pana senatora. S¹
ró¿ne szacunki, ró¿ne podmioty s¹ adresatami
tych roszczeñ, sk³adanych z takiego czy innego
tytu³u. Tak powiedzia³em: my nie chcemy wery-
fikowaæ tego, co by³o, i tego, co jest. Chcemy
przeznaczyæ pewn¹ kwotê i rozdzieliæ j¹ miêdzy
wszystkich uprawnionych. I takie jest za³o¿e-
nie, czyli z punktu widzenia ustawy reprywaty-
zacyjnej nie jest istotne, jaka bêdzie skala zg³o-
szonych roszczeñ. Istotne bêd¹ kwota, co do
której parlament zdecyduje, ¿e powinna byæ
przeznaczona na te cele, i skala roszczeñ, tych
zg³oszonych. Wtedy proporcjonalnie zostan¹
dokonane wyp³aty pomiêdzy wszystkich, którzy
z tymi roszczeniami wyst¹pi¹. A wiêc tutaj tego
niebezpieczeñstwa, czy bêdzie za du¿o, czy za
ma³o… To parlament zdecyduje, jaka wielkoœæ
jest wystarczaj¹ca i na jak¹ wysokoœæ œrodków
pañstwo polskie w danym momencie staæ. Nie-
za³atwienie tej sprawy rodzi wiêksze szkody,
dlatego ¿e nie tylko s¹ ci, którzy wykorzystali
furtkê, stworzon¹ wpierw przez ustawê o gospo-
darce i wyw³aszczaniu, potem – o gospodarce
nieruchomoœciami, ci, którzy wciskali siê, tak
powiem, przechodzili i za³atwiali swoje sprawy,
ale tak¿e dlatego, ¿e s¹ procesy, które pañstwo
przegrywa i musi wyp³acaæ odszkodowania. Ró-
wnoczeœnie trzeba ponosiæ koszty obs³ugi tych
procesów prowadzonych przeciwko pañstwu
polskiemu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Jest pan senator Gruszka? Tak.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Jeszcze jedno pytanie zwi¹zane z pktem 4 no-

welizacji, mowa tu o Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiêbiorców: jaka jest wysokoœæ zgromadzo-
nych na tym funduszu œrodków? I czy, kolokwial-
nie mówi¹c, zgodnie z pktem 4a ten fundusz mo¿e
byæ wyczyszczony do zera?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Zdzis³aw Gawlik:

No to jest wielkoœæ… Ja tutaj zgubi³em gdzieœ
karteczkê, ale to jest chyba 800 tysiêcy czy ponad
800 milionów przede wszystkim zgromadzone na
funduszu…

(G³os z sali: Miliard dwieœcie…)
Dziêkujê bardzo, dziêkujê bardzo.
1 miliard 200 tysiêcy jest obecnie na rachunku

Funduszu Restrukturyzacji Przedsiêbiorców. I to
jest te¿ tak… O, tutaj mam tê kartkê. Panie Sena-
torze, nie powinno byæ tak, ¿e ten fundusz bêdzie
do koñca wyczyszczony, z prostego powodu, ta-
kiego, ¿e sposób wykorzystania œrodków zgroma-
dzonych na tym funduszu zak³ada, ¿e minister
Skarbu Pañstwa, bêd¹cy dysponentem tych œrod-
ków, udostêpnia je przedsiêbiorcom równie¿ na
podstawie umów po¿yczek. Czyli nie tylko te odpi-
sy, o których mówi³ pan senator, z realizowanych
procesów reprywatyzacji bêd¹ pomna¿a³y wiel-
koœæ sum gromadzonych na funduszu, ale tak¿e
te ju¿ dokonane w przesz³oœci czynnoœci zwi¹zane
z zadysponowaniem œrodkami zgromadzonymi
na funduszu. One wed³ug ustalonych regu³ po-
winny wracaæ, czyli tutaj bêd¹ dwa Ÿród³a groma-
dzenia tych œrodków.

Je¿eli chodzi o ocenê zainteresowania œrodka-
mi zgromadzonymi na funduszu, to one mog¹ s³u-
¿yæ zasadniczo dwóm celom: tak zwanej pomocy
publicznej, która, jak pan wie, jest reglamentowa-
na nie tylko przepisami prawa krajowego, ale rów-
nie¿ przepisami prawa wspólnotowego… A wiêc
aplikowanie o te œrodki zgromadzone na fundu-
szu jest doœæ z³o¿one. I minister Skarbu Pañstwa
dwa, trzy razy do roku, nie czekaj¹c, a¿ sami inwe-
storzy, sami przedsiêbiorcy zg³osz¹ siê po te œrod-
ki, rozpoczyna nabór takich œrodków, próbuj¹c
uaktywniæ przedsiêbiorców i wskazuj¹c, ¿e to jest
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Ÿród³o finansowania ich dzia³alnoœci. Zaintereso-
wanie jest umiarkowane, z ró¿nych powodów,
przede wszystkim dlatego, ¿e trzeba spe³niæ
okreœlone wymagania stawiane, jak ju¿ wspo-
mnia³em, przez przepisy prawa krajowego i prawa
wspólnotowego.

Je¿eli chodzi o dzia³ania restrukturyzacyjne, to
wed³ug naszych ocen te œrodki, nie tylko z punktu
widzenia dotychczasowych doœwiadczeñ, ale i za-
interesowania przedsiêbiorców, s¹ wystarczaj¹ce
na to, ¿eby te cele mog³y byæ przez fundusz reali-
zowane. Iloœæ zgromadzonych œrodków nie zagra-
¿a bezpieczeñstwu istnienia tego funduszu. Po-
nadto, równie¿ œrodki pozyskane z reprywatyzacji
pozostaj¹ w dyspozycji prezesa Agencji Rozwoju
Przemys³u, który je na te cele gromadzi i wykorzy-
stuje. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e lista pytañ zosta³a wyczerpana.

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Cimoszewicz jako pierwszy dysku-

tant… A, przepraszam…
(Senator Jan Wyrowiñski: Nie, nie, w porz¹dku,

ustêpujê, jako dla tych rz¹dz¹cych…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu

Pañstwa Zdzis³aw Gawlik: Przepraszam, czy ja
mogê jeszcze zostaæ?)

No to oczywiœcie zapraszamy pana ministra do
³aw, na siedz¹co lepiej s³ucha siê dyskusji.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê

bardzo.)
Pan senator sprawozdawca te¿ pewnie bêdzie

móg³ odnieœæ siê w dyskusji do tego, co ja mam za-
miar powiedzieæ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak jest na-
wet wygodniej…)

Chcia³bym wyjœæ od pytania, które zada³ pan
marsza³ek, czy w przypadku, gdy zosta³aby
w koñcu uregulowana kwestia reprywatyzacji czy
te¿ zadoœæuczynienia, niezbêdne œrodki mog³yby
przynajmniej w jakieœ czêœci pochodziæ z owego
Funduszu Reprywatyzacyjnego. W moim przeko-
naniu oczywiœcie tak, wszystko zale¿a³oby od te-
go, co postanowiono by w przyjmowanym prawie.
Je¿eli wskazalibyœmy ten fundusz jako jedno ze
Ÿróde³ finansowania, to tak by siê sta³o. I dziêki te-
mu te ponad 4 miliardy dzisiaj, a w ci¹gu najbli¿-
szych dwóch lat, gdyby nie obni¿ono odpisu

o mniej wiêcej 2/3 i jeœli by uwzglêdniæ skalê pla-
nowanej prywatyzacji, to prawdopodobnie kolej-
ne 2 miliardy czy 2 miliardy 500 milionów z³, czyli
³¹cznie oko³o 7 miliardów stanowi³oby niez³y za-
sób na rozpoczêcie ca³ej tej procedury. Je¿eli ska-
la zobowi¹zañ pañstwa w zakresie prywatyzacji
by³aby tego rzêdu, o czym wspomina³ pan senator
Wyrowiñski, to oko³o 10% œrodków by³oby na
dzieñ dobry. Ca³kiem niez³y zadatek jak na tak
bardzo trudne wyzwanie, tak trudne przedsiêw-
ziêcie. Dlatego te¿ muszê powiedzieæ bardzo ot-
warcie, ¿e w moim przekonaniu ta inicjatywa
rz¹dowa jest przyk³adem polityki krótkowzrocz-
nej, takiej polityki niekompleksowej, patrzenia
doraŸnego i niezwykle w¹skiego. Mo¿na by od-
nieœæ wra¿enie, ¿e nawet w ramach jednego resor-
tu nie ma zdolnoœci do myœlenia o jego dwóch ró¿-
nych zobowi¹zaniach. Bo kiedy przyjdzie do regu-
lowania kwestii zadoœæuczynienia, to oczywiœcie
resort skarbu bêdzie musia³ byæ jednym z g³ó-
wnych partnerów w praktycznym rozwi¹zaniu te-
go problemu. Bo sk¹d minister finansów weŸmie
pieni¹dze na wyp³acanie tych zadoœæuczynieñ?
Trzeba bêdzie siêgaæ do zasobów Skarbu Pañ-
stwa.

W moim przekonaniu, tak naprawdê jedyn¹
ró¿nic¹ w stosunku do innych wyobra¿alnych
rozwi¹zañ – ja rozumiem oczywiœcie potrzeby do-
raŸne, rozumiem sytuacjê finansów, bud¿etu, ro-
zumiem problem deficytu itd., itd. – jak chocia¿by
w stosunku do stworzenia specjalnych upowa¿-
nieñ do zasygnalizowanej przeze mnie mo¿liwoœci
po¿yczania pieniêdzy na lepszych, powiedzmy,
warunkach ni¿ przy pozyskiwaniu ich w inny spo-
sób, jest to, ¿e oczywiœcie statystyka bêdzie wy-
gl¹da³a troszkê lepiej. A to dlatego, ¿e jeœli te
700 milionów, 800 milionów czy 1 miliard z³ w tym
okresie, kiedy odpisy bêd¹ zmniejszone, nie wp³y-
nie do Funduszu Reprywatyzacyjnego, tylko bez-
poœrednio do tej kasy, któr¹ pos³uguje siê mini-
ster finansów, to o tyle bêdzie móg³ byæ mniejszy
literalnie, statystycznie deficyt bie¿¹cy. A wiêc bê-
dzie mo¿na mówiæ o lepszych wynikach. Tylko ¿e
to jest oczywiœcie polityka za³atwiania doraŸnych
spraw w sposób beztroski, bez zastanowienia siê,
co bêdzie w przysz³oœci, kiedy raptem oka¿e siê, ¿e
jest znacznie trudniej poradziæ sobie z tymi zobo-
wi¹zaniami, o których tutaj mówiliœmy.

To rozwi¹zanie ma jeszcze jeden minus, w³aœ-
nie doraŸny, mianowicie ono jest bardzo wyraŸ-
nym sygna³em wysy³anym do œrodowisk zaintere-
sowanych problemem reprywatyzacji, zarówno
obywateli naszego kraju, mieszkaj¹cych w Polsce,
jak i osób upowa¿nionych do udzia³u w tym pro-
cesie, mieszkaj¹cych za granic¹. Nazwijmy rzeczy
po imieniu, w moim przekonaniu to bêdzie sygna³
zinterpretowany jednoznacznie miêdzy innymi
przez œrodowiska ¿ydowskie na œwiecie, które s¹
zainteresowane zwrotem mienia indywidualnego,
prywatnego polskich obywateli pochodzenia ¿y-
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dowskiego, mienia zagrabionego im w okresie ho-
locaustu, które potem sta³o siê w³asnoœci¹ pol-
skiego Skarbu Pañstwa.

Ciekaw jestem, jaka by³a opinia Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w toku konsultacji miêdzy-
resortowych i czy w ogóle ktoœ w MSZ dostrzeg³
ten wymiar planowanego w tej chwili przed-
siêwziêcia. S¹dzê, ¿e to nie jest wystarczaj¹co g³ê-
boko przemyœlana inicjatywa, przykro mi bardzo.

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

Senator Jan Wyrowiñski:
Niestety trudno mi siê nie zgodziæ z moim przed-

mówc¹, je¿eli chodzi o dwa pierwsze punkty.
Ja chcia³bym siê skoncentrowaæ na kwestii wy-

miaru symbolicznego tej ustawy, tego, jak j¹ od-
bior¹ ci wszyscy, którzy ju¿ dwadzieœcia lat cze-
kaj¹ na elementarn¹ sprawiedliwoœæ w tej spra-
wie, bo o to przecie¿ chodzi. I to jest rzeczywiœcie
z³y sygna³ z tego punktu widzenia, z ca³ym sza-
cunkiem i zrozumieniem dla tych doraŸnych po-
trzeb. Ale tutaj rzeczywiœcie trzeba patrzeæ dale-
kosiê¿nie.

Otó¿ pañstwo polskie wywi¹za³o siê z obowi¹z-
ku zadoœæuczynienia za te nieprawne… No, mo¿e
z mojego punktu widzenia. Trzeba powiedzieæ
wprost, ¿e to, co siê sta³o w 1944, 1945 r., to by³o
bezprawne zaw³aszczenie maj¹tku w imiê ideolo-
gii, która by³a fundamentem tamtego sytemu.
W imiê tej tezy, ¿e w³asnoœæ prywatna jest Ÿród³em
wszelkiego z³a, bo taka by³a przecie¿ ta g³ówna te-
za gospodarcza, która leg³a u podstaw tamtego
systemu. I pañstwo polskie, to nowe, z którym
wi¹zano tyle nadziei i w dalszym ci¹gu siê wi¹¿e,
które siê rozwija itd., itd., i któremu jak najlepiej
¿yczymy… No, ale w tej sprawie niestety… Pan
minister by³ uprzejmy powiedzieæ tutaj takie zda-
nie, ¿e pañstwo polskie przegrywa procesy. Tyle
¿e te procesy wygrywaj¹ obywatele polscy, po-
krzywdzeni. I s¹dzê, ¿e takie przeciwstawienie
w tych sprawach polskiego pañstwa obywatelom,
którzy zostali ograbieni ze swojego maj¹tku,
brzmi tak trochê niesympatycznie, powie-
dzia³bym.

Mo¿e wrócê jeszcze do mojej pierwszej myœli,
Szanowni Pañstwo. I zwi¹zki zawodowe, i wszyst-
kie zwi¹zki wyznaniowe, i Koœció³ katolicki, i Ko-
œció³ prawos³awny otrzyma³y swój maj¹tek. To
trochê trwa³o, oczywiœcie, potrzebne by³y odrêbne
ustawy, ale generalnie wszystkie znacz¹ce zwi¹z-
ki wyznaniowe, ³¹cznie ze Zwi¹zkiem Gmin Wy-
znaniowych ¯ydowskich, uzyska³y tytu³ do tego,
¿eby odzyskaæ mienie. I to nie rekompensatê, tyl-

ko konkretne mienie, czyli maj¹tek, nieruchomo-
œci, gruntowe, budynkowe itd., itd. A tych, powie-
dzmy sobie, siedem tysiêcy trzysta… Zaraz, ilu
by³o dotkniêtych reform¹ roln¹?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Piêædziesi¹t
tysiêcy.)

Nie, nie, spokojnie, Panie Marsza³ku, zaraz po-
wiem… Tych obywateli polskich by³o… No, osta-
tecznie to by³o 3,5 miliona ha, je¿eli chodzi o ma-
j¹tek, to by³ najwiêkszy… To by³o oko³o oœmiu ty-
siêcy gospodarstw. Ci wszyscy ludzie do dziœ cze-
kaj¹, £emkowie itd., itd.

Na przyk³ad ja nie mogê spokojnie funkcjono-
waæ z t¹ spraw¹, ona mnie codziennie gnêbi. Jak
to w ogóle jest mo¿liwe, ¿e nasze pañstwo z t¹
spraw¹ dot¹d nie potrafi³o siê uporaæ? Ju¿
w 1989 r. zosta³y przygotowane dwa projekty
ustaw. Jedna by³a przygotowana tutaj, w tej Izbie.
Izba wy¿sza, jako ta pochodz¹ca ju¿ z w pe³ni wol-
nego wyboru, mia³a tytu³ do tego, ¿eby tak¹ usta-
w¹, powiedzmy, za³o¿ycielsk¹ czy odnowicielsk¹,
no, naprawiaj¹c¹ grzech za³o¿ycielski PRL, na-
prawiæ to, co by³o fundamentem z³a tamtego sys-
temu ekonomicznego. Senat mia³ takie prawo, se-
nator Niewiarowski na pewno pamiêta, senator
Wittbrodt bodaj¿e te¿ w to siê anga¿owa³. Druga
ustawa rodzi³a siê oczywiœcie w Sejmie. I tak do
koñca do dziœ nie znalaz³em powodu, dla którego
ta sprawa nie zosta³a wtedy zamkniêta. Bylibyœ-
my dzisiaj w ca³kiem innym miejscu. I równie¿ te
kwestie, o których mówi³ pan senator Cimosze-
wicz, dotycz¹ce roszczeñ obywateli polskich po-
chodzenia ¿ydowskiego, by³yby ju¿ zamkniête
i nie by³yby powodem nieustannego napiêcia miê-
dzy œrodowiskami ¿ydowskimi, pañstwem Izrael
itd., itd. Tak ¿e ten problem mnie gnêbi. Da³em te-
mu wyraz pó³ roku temu, w lipcu 2009 r., kiedy
mija³a szeœædziesi¹ta pi¹ta rocznica dekretu o re-
formie rolnej…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: 6 wrzeœnia,
Panie Senatorze.)

Tak, 6 wrzeœnia.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: 1944.)
A dlaczego mówiê o tym w taki sposób? Bo w za-

sadzie by³em we wszystkich komisjach sejmo-
wych, które zajmowa³y siê spraw¹ reprywatyzacji.
W 1993 r., równie¿ w 2000 r. ju¿ byliœmy w ogród-
ku, ju¿ witaliœmy siê z g¹sk¹… Rz¹d Jerzego Buz-
ka przygotowa³ projekt, który dotar³ a¿ do pana
prezydenta, ale niestety, no, nie chcê tutaj winiæ
tylko pana prezydenta, bo mia³ racjê wetuj¹c tê
ustawê, dlatego ¿e zakres…

(Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Zawetowa³,
bo chcia³.)

Pani Senator, w tej sprawie akurat, no niestety,
by³ istotny powód do zawetowania, zwi¹zany
z tym, ¿e czêœæ osób by³a wykluczona z dobro-
dziejstw tej ustawy. Chodzi³o o osoby, które by³y
obywatelami polskimi w momencie, kiedy utraci-
³y mienie, i by³y pochodzenia niepolskiego. I to by³
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ten podstawowy powód, dla którego pan prezy-
dent zawetowa³ tê ustawê. Byæ mo¿e dobrze siê
sta³o. W ka¿dym razie to by³y te dwa momenty
w historii reprywatyzacji.

A teraz chcia³bym wróciæ do sprawy prozaicz-
nej. Rzeczywiœcie, jest wieleset przypadków,
w których zabrano mienie z naruszeniem przepi-
sów nacjonalizacyjnych, zarówno ustawy o refor-
mie rolnej, jak i ustaw nacjonalizacyjnych i in-
nych. I tutaj w zasadzie dzia³a kodeks postêpowa-
nia administracyjnego, konkretnie art. 156, który
mówi, ¿e decyzja zosta³a podjêta niezgodnie z pra-
wem itd., itd. Oczywiœcie musi nast¹piæ stwier-
dzenie niewa¿noœci tej decyzji. Najpierw w drodze
administracyjnej. I si³¹ rzeczy miejscem, w któ-
rym siê skupia najwiêcej tego rodzaju wniosków,
z racji tego, ¿e reforma rolna by³a takim najbar-
dziej obszernym aktem, jest Ministerstwo Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi. I te wnioski, nawet w spra-
wach oczywistych, le¿¹ tam latami, wracaj¹ do
wojewodów, kr¹¿¹. Ci ludzie musz¹ po prostu
swoje wydzieraæ pañstwu polskiemu z gard³a.
Jest wiele takich przypadków i to jest wrêcz skan-
daliczne.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bo
nie maj¹ pieniêdzy na adwokatów.)

Tu nie chodzi tylko o ten rz¹d, chodzi o wszyst-
kie rz¹dy. W 2007 r. NIK stwierdzi³a, ¿e 60%, czyli
prawie 2/3 tych wniosków, które ju¿ ostatecznie
opuœci³y te organy prowadz¹ce procedurê admi-
nistracyjn¹, zosta³o uznanych za niewa¿ne, trafi-
³o do s¹du i s¹d uzna³, ¿e by³y wa¿ne. Czas docho-
dzenia przez tych ludzi swoich praw jest, moim
zdaniem, nie do zrekompensowania. Wielu z tych
ludzi s¹dzi³o, ¿e nasz rz¹d potrafi daæ jakiœ sygna³,
znieœæ pewn¹ barierê, zrobiæ to szybko itd., itd.
Niestety, teraz jest tak samo, jak by³o, co stwier-
dzam z przykroœci¹, Panie Marsza³ku, z tej trybu-
ny. Przy tej okazji… Uwa¿am, ¿e to jest dobra
okazja, bo mówimy akurat o funduszu, z którego
maj¹ byæ realizowane te, wydawa³oby siê, oczywi-
ste, zobowi¹zania, jakie powsta³y, powtarzam,
z tego tytu³u, ¿e decyzje by³y podejmowane nie-
zgodnie równie¿ z tamtym z³ym prawem. Taka jest
niestety rzeczywistoœæ. Oczywiœcie tych ludzi jest
niewielu, ich jest tysi¹c, dwa tysi¹ce, oni nie sta-
nowi¹ jakiejœ si³y, nie przyjad¹ do Warszawy, nie
bêd¹ manifestowaæ przed Sejmem, przed Sena-
tem, nie pójd¹ pod Kancelariê Premiera…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
maj¹ pieniêdzy na adwokatów.)

Oni niekiedy wydaj¹ na adwokatów spore pie-
ni¹dze…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Albo
ich nie maj¹.)

Tak jest, albo ich nie maj¹ i czekaj¹. Oni nawet
mówi¹: skoñczcie tê d³ug¹ procedurê w minister-
stwach, niech to pójdzie do s¹du. S¹d przynaj-

mniej da im gwarancjê, ¿e to siê w³aœnie w 2/3 za-
³atwi porz¹dnie.

Przy tej okazji, Panie Marsza³ku, chcia³bym za-
apelowaæ do polskiego rz¹du o to, aby by³ bardziej
spolegliwy wobec spraw oczywistych. Kiedy po-
wo³ana zosta³a Generalna Prokuratoria Skarbu
Pañstwa, na salach s¹dowych pojawili siê m³odzi,
zdolni, bardzo dobrzy adwokaci, którzy reprezen-
tuj¹ prokuratoriê i jeszcze bardziej pognêbiaj¹
tych ludzi, zmuszaj¹c ich… Oczywiœcie strzeg¹
interesu Skarbu Pañstwa, to jest zrozumia³e, tyl-
ko ¿e w tym akurat przypadku ten interes Skarbu
Pañstwa le¿y równie¿ po stronie tych, którzy skar-
¿¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zaproszeni Go-

œcie!
Na pocz¹tek chcia³bym wyjaœniæ pewn¹ kwe-

stiê formaln¹. O ile dobrze zrozumia³em, mój
przedmówca wyrazi³ siê w ten sposób, ¿e ziemia
z reformy rolnej by³a rozdawana. Je¿eli mam do-
bre informacje, a tak mi siê wydaje, to ona by³a
sprzedawana na dwadzieœcia lat. I to jest ta drob-
na ró¿nica, ta informacja, któr¹ chcia³bym z mó-
wnicy sprostowaæ.

(Senator Jan Wyrowiñski: By³a przecie¿ rozda-
wana.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No nie, by³a
rozdawana.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale¿
tak, sprzedawano.)

By³a prowadzona sprzeda¿ tej ziemi, za tê zie-
miê pañstwo polskie otrzymywa³o pieni¹¿ki.

Z ust przedmówców p³ynê³y ubolewania, wyraŸ-
nie by³o to s³ychaæ, ¿e byliœmy blisko reformy re-
prywatyzacyjnej, a dok³adniej mówi¹c, ustawy re-
prywatyzacyjnej. Ja tak¿e ubolewam, ¿e za rz¹dów
Prawa i Sprawiedliwoœci tego nie dokonano, ubole-
wam, ¿e PO, obiecuj¹c wielkie reformy przez trzy
lata swoich rz¹dów w tej materii niewiele dokona-
³a. Nie zamierza te¿ w najbli¿szej i najdalszej przy-
sz³oœci czegokolwiek w tej materii uczyniæ. Fakty
œwiadcz¹ o tym, ¿e z uwag¹ pochyla siê nad skar-
bonk¹, z której mo¿na wyci¹gn¹æ pieni¹dze na bie-
¿¹ce wydatki. Nie zamierza poczyniæ nawet naj-
mniejszego kroku, aby to zadoœæuczynienie – na
pewno ka¿dy z nas ma poczucie, ¿e ono jest do
spe³nienia – zosta³o zrealizowane. Uszczuplaj¹c te
dwa fundusze, szczególnie Fundusz Reprywatyza-
cyjny, nie stwarza siê nadziei na rozwi¹zanie pro-
blemu, który ci¹¿y na nas od wielu lat.

Nie pierwszy raz mamy do czynienia z ¿onglo-
waniem pieniêdzmi, co ma jedynie doraŸnie po-
prawiæ statystykê. Dziêki takim zabiegom deficyt
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bud¿etu pañstwa nie zmaleje. Wspomnê, ¿e przy-
k³adem takich kroków, poczynionych niedawno,
mo¿e byæ Krajowy Fundusz Drogowy, który obec-
nie czerpie œrodki nie z bud¿etu pañstwa, ale z od-
powiednich po¿yczek udzielanych przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

O tej ustawie mo¿na powiedzieæ jedynie tyle, ¿e
pkt 3 jest dobry, a resztê nale¿y bardzo Ÿle oceniæ,
wrêcz skreœliæ. Ten punkt umo¿liwia bowiem ra-
cjonalne gospodarowanie pieniêdzmi, które od ro-
ku 2000 by³y ciu³ane przez kolejne rz¹dy na wia-
dome cele. Chcia³bym pokazaæ, ¿e dos³ownie jed-
nym machniêciem rêki 4,7 miliarda w dniu wej-
œcia w ¿ycie ustawy zostaje zmniejszone o 1 mi-
liard i ju¿ mamy 3,7 miliarda. W myœl zapisu art. 4
pkt 2 w roku 2011 i 2012 fundusz nie wzbogaci siê
o ani jedn¹ z³otówkê, wiêc nadal bêdzie to tylko
3,7 miliarda. Je¿eli wisi nad nami widmo wyp³aty
w czêœci 70 miliardów, taka liczba tu pad³a, no to
z czego chcemy to wyp³aciæ, je¿eli na bie¿¹co siê-
gamy do skarbonki, z której wyjmujemy pieni¹dze
przeznaczone na tak szczytny cel.

Dlatego uwa¿am, ¿e ta ustawa powinna zostaæ
w ca³oœci odrzucona, i sk³adam taki wniosek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Wyrowiñski?
(Senator Jan Wyrowiñski: Mo¿na jeszcze piêæ

minut?)
Tak, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku, zabieram g³os, bo pan sena-
tor Gruszka nie do koñca by³ sprawiedliwy. Ja
chcia³bym powiedzieæ, ¿e na stronie internetowej
Ministerstwa Skarbu Pañstwa opublikowany jest
projekt ustawy o zadoœæuczynieniu, który przewi-
duje zwrot rekompensat w wysokoœci do 20%
i kwotê 20 miliardów z³ na zaspokojenie tych
wszystkich roszczeñ. Mam nadziejê, ¿e on siê po-
jawi w Sejmie. Powtarzam, projekt jest w zasadzie
gotowy. Nie mo¿na byæ niesprawiedliwym wobec
rz¹du, bo projekt jest gotowy, jest przygotowany.
Podsekretarzem stanu w ministerstwie pana mi-
nistra Grada jest zreszt¹ pan Krzysztof Hubert
£aszkiewicz, który pe³ni³ tê funkcjê równie¿
w rz¹dzie chyba Hanny Suchockiej, zajmowa³ siê
tymi sprawami równie¿ w rz¹dzie Jerzego Buzka.
Mam nadziejê, ¿e jak¹œ tam ustawê reprezenta-
cyjn¹, jak¹œ, bo nie jest do koñca satysfakcjonu-
j¹ca, wreszcie bêdzie móg³ zapisaæ na swoje kon-
to, na konto Rzeczypospolitej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zosta³ zg³oszony, proszê pañstwa, wniosek

o charakterze legislacyjnym.
Czy pan minister chcia³by siê do niego usto-

sunkowaæ, czy mo¿e w komisji?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Marcin Korolec: W komisji.)
Dobrze.
W takim razie, poniewa¿ ten wniosek zosta³

zg³oszony, proszê uprzejmie Komisjê Bud¿etu
i Finansów Publicznych oraz Komisjê Gospodar-
ki Narodowej o ustosunkowanie siê do tego
wniosku i przygotowanie wspólnego sprawozda-
nia. G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi za obecnoœæ w Wy-
sokiej Izbie w trakcie rozpatrywania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrywania punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze
S¹dowym – druk nr 831, Sprawozdania komisji
s¹ w drukach nr 831A i 831B.

Pan senator Eryk Smulewicz. Zapraszam, Pa-
nie Senatorze, do przedstawienia sprawozdania
Komisji Gospodarki Narodowej.

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Gospodarki Narodowej na temat przed-
miotowej ustawy. Komisja zajmowa³a siê t¹ usta-
w¹ na jednym z ostatnich posiedzeñ. Sejm
uchwali³ j¹ 19 marca 2010 r.

W zasadzie komisja wnosi trzy poprawki redak-
cyjne o charakterze legislacyjnym. Proszê w imie-
niu Komisji Gospodarki Narodowej o poparcie tej
ustawy i wprowadzenie tych poprawek.

Kilka s³ów na temat ustawy. Ma ona na celu
uregulowanie sytuacji prawnej spó³ek prawa
handlowego wpisanych w dawnych rejestrach
handlowych. Dotyczy to tych podmiotów, tych
spó³ek, które nie dope³ni³y obowi¹zku z³o¿enia
wpisu do Krajowego Rejestru S¹dowego. Warto
zauwa¿yæ, ¿e w polskim systemie gospodarczym
s¹ podmioty wpisane w rejestrze handlowym, ale
ju¿ od wielu, czêsto kilkudziesiêciu, lat nie prowa-
dz¹ce ¿adnej dzia³alnoœci gospodarczej. Ten stan
rzeczy przeczy podstawowej, kluczowej idei go-
spodarczej istotnej dla obrotu gospodarczego, ja-
k¹ jest domniemanie prawdziwoœci wpisów w re-
jestrze.

Istotnym celem zmian proponowanych w tej
ustawie jest tak¿e przeciwdzia³anie ró¿nego ro-
dzaju nieprawid³owoœciom zwi¹zanym z proce-
sem tak zwanej reaktywacji spó³ek prawa handlo-
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wego. Dlatego te¿ ustawodawca zdecydowa³ siê
daæ dodatkowe uprawnienia s¹dom rejestrowym,
jeœli chodzi o kontrolê tych procesów. Chodzi
o badanie miêdzy innymi prawid³owoœci zwo³ania
zgromadzeñ wspólników albo walnych zgroma-
dzeñ, powo³ywania sk³adów osobowych organów
spó³ek, a tak¿e prawid³owoœci nabycia lub objêcia
udzia³ów albo akcji. Dodatkowe uprawnienia do-
staj¹ tak¿e prokuratorzy, którzy bêd¹ mogli
w okreœlonych przypadkach wystêpowaæ prze-
ciwko spó³ce z powództwem o uchylenie albo
stwierdzenie niewa¿noœci uchwa³y zgromadzenia
wspólników lub walnego zgromadzenia.

Istotne jest tak¿e to, ¿e nowelizacja wprowadza
obowi¹zek zawiadomienia przez organy admini-
stracji publicznej, s¹dy, banki, komorników i nota-
riuszy s¹du rejestrowego o przypadkach pos³ugi-
wania siê odpisami, wyci¹gami i zaœwiadczeniami
z przedmiotowych rejestrów handlowych w zakre-
sie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru.

I mo¿na powiedzieæ, ¿e to tyle, jeœli chodzi o ta-
kie najbardziej istotne sprawy. Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Piotra
Wacha, o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Je¿eli chodzi o charakterystykê ustawy, to ona

by³a moim zdaniem dobrze zrobiona. Mo¿na tylko
do tego dodaæ, ¿e termin, do którego wygasaj¹sta-
re rejestry spó³ek handlowych, jest przed³u¿ony
do 31 grudnia 2013 r., a wiêc to jest o dziesiêæ lat
d³u¿ej w stosunku do tego, co przewidywa³a orygi-
nalna ustawa, bo tam ten deadline by³ ustalony
na 2003 r. To takie uzupe³nienie.

Je¿eli chodzi zaœ o komisjê, któr¹ reprezentujê,
to znaczy Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji, to zajmowa³a siê ona ustaw¹ w dniu
7 kwietnia i w³aœciwie nie by³o dyskusji, dlatego ¿e
ustawa zosta³a objaœniona i nie wywo³ywa³a jakie-
goœ wielkiego odzewu, wydawa³a siê uzasadniona
i potrzebna. Przyjêliœmy te same trzy poprawki,
o których wspomina³ mój przedmówca, sugerowa-
ne przez Biuro Legislacyjne. S¹ to poprawki o cha-
rakterze legislacyjnym i uœciœlaj¹cym.

Tak wiêc komisja jednog³oœnie przyjê³a projekt
tej ustawy i wnosi o przyjêcie go przez Wysok¹ Iz-
bê wraz z trzema za³¹czonymi poprawkami. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawo-

zdawców? Nie ma.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy, do jego prezen-

towania jest upowa¿niony minister gospodarki.
Chcia³bym powitaæ pana ministra Korolca. Czy

chce pan zabraæ g³os, Panie Ministrze?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Marcin Korolec:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e ustawa zosta³a przedstawiona przez

senatorów sprawozdawców w sposób niebudz¹cy
zastrze¿eñ. Jeœli chodzi o poprawki zg³oszone
przez senatorów czy jednej, czy drugiej komisji, to
rz¹d nie zg³asza zastrze¿eñ do tych poprawek. Je-
stem gotów odpowiedzieæ na pytania, jeœli takie
by siê pojawi³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt nie zapisa³

siê do g³osu.
Zatem zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy od-

bêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Panu ministrowi uprzejmie dziêkujê za obec-

noœæ podczas rozpatrywania tego punktu.
Czyli feralny punkt trzynasty rozpatrzyliœmy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
celne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 818, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 818A.

Pan senator Piotr Gruszczyñski ju¿ jest gotów
do przedstawienia sprawozdania Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Bud¿etu i Fi-

nansów Publicznych przedstawiæ projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych
innych ustaw.

Komisja omawia³a tê ustawê w dniu 31 marca,
a sprawozdanie w sprawie tej ustawy zawarte jest
w druku nr 818A. Rz¹dowy projekt ustawy wpro-
wadza do ustawy – Prawo celne zmiany wynika-
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j¹ce z koniecznoœci dostosowania przepisów
ustawy do rozporz¹dzenia Rady Wspólnoty Euro-
pejskiej nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
ustanawiaj¹cego wspólnotowy system zwolnieñ
celnych. Przepisy tego rozporz¹dzenia nie wpro-
wadzaj¹ zmian merytorycznych.

W trakcie posiedzenia komisji zosta³y zapropo-
nowane przez Biuro Legislacyjne trzy poprawki,
które zosta³y jednog³oœnie przyjête przez cz³on-
ków komisji.

W zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku, w imieniu
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych wnoszê
o uchwalenie wspomnianej ustawy z poprawka-
mi. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Pytañ nie ma.
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Pan minister Kapica, który reprezentuje Mini-
sterstwo Finansów, podobno ju¿ doje¿d¿a do Se-
natu, ale nie wiem, jak d³ugo ten dojazd bêdzie
trwa³. Je¿eli to bêd¹ dwie minuty, to zrobimy
dwuminutow¹ przerwê techniczn¹. A je¿eli
w ci¹gu dwóch minut siê nie pojawi, to wtedy po-
dejmiemy jakieœ inne kroki.

(Rozmowy na sali)
Pan minister podobno jest ju¿ na Wiejskiej,

wiêc mo¿emy jeszcze te pó³torej minuty poczekaæ.
(Senator Ma³gorzata Adamczak: Jest minister

pracy i polityki spo³ecznej, wiêc mo¿e zaczniemy
nastêpny punkt?)

Niestety, Pani Senator, nie mogê przerwaæ roz-
patrywania punktu, ale nastêpny pójdzie ju¿,
mam nadziejê, g³adko.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Zapewniamy.)
Jestem wzruszony tym zapewnieniem.
(Weso³oœæ na sali)
(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, zapraszamy. Sprawozdawca

przedstawi³ ju¿ ustawê, wiêc proszê bardzo, pro-
szê zabraæ g³os.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Jacek Kapica:
Dziêkujê bardzo.
Przepraszam, Panie Marsza³ku, za drobne

spóŸnienie, ale obowi¹zki nie pozwala³y mi byæ tu-
taj z pañstwem w trakcie przedstawiania sprawo-
zdania. Przepraszam raz jeszcze.

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W zwi¹zku z przedstawieniem ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych

ustaw, maj¹c na uwadze upowa¿nienie do repre-
zentowania, powiem, ¿e przyjmujemy wnioski Se-
natu dotycz¹ce poprawek, jak najbardziej je ak-
ceptujemy, s¹ one w pe³ni uzasadnione. Przedsta-
wienie zmiany ustawy i w komisji, i w trakcie tego
posiedzenia, oddaje cel zmiany ustawy. Chodzi
o dostosowanie jej do ujednoliconego rozpo-
rz¹dzenia Rady w zakresie ustanowienia wspól-
notowego systemu zwolnieñ celnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czys¹pytaniadopanaministraKapicy?Niema.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Jacek Kapica: Dziêkujê bardzo.)
Pan minister siê pojawi³ i ju¿ zakoñczy³ wy-

st¹pienie. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do dyskusji.
Zatem dyskusjê zamykam.
Dziêkujê panu ministrowi za przybycie do nas.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy bêdzie pod koniec posiedzenia Wy-
sokiej Izby.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad – to ten, który, jak
s³ysza³em, ma pójœæ g³adko – stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 816,
a sprawozdania komisji w drukach nr 816A
i 816B.

Pan senator Stanis³aw Jurcewicz jest sprawo-
zdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej.

Panie Senatorze, bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej sprawozdanie o ustawie o zmianie ustawy
o pomocy spo³ecznej. Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej zajmowa³a siê
t¹ ustaw¹ 25 marca 2010 r. W bardzo syntetyczny
sposób przedstawiê cel niniejszej ustawy.

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej, przyjêta przez Sejm w dniu
18 marca 2010 r., obejmuje przeniesienie do wy-
mienionej ustawy uregulowañ funkcjonuj¹cych
w obecnym stanie prawnym. Chcia³bym zwróciæ
uwagê na to, ¿e przeniesienie do niniejszej ustawy
tych przepisów, o których wspomnia³em, stanowi
podstawowy element tej¿e regulacji. Ustawa po-
rz¹dkuje stan prawny, nie wprowadzaj¹c w zasa-
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dzie nowych rozwi¹zañ ani odstêpstw od dotych-
czasowego stanu. Merytoryczne zmiany w sto-
sunku do obowi¹zuj¹cego stanu prawnego s¹ nie-
liczne. Stworzono miêdzy innymi – w zakresie
udzielania rodzinie zastêpczej pomocy pieniê¿nej
przez starostê – mo¿liwoœæ udzielania tej pomocy
w wysokoœci wiêkszej ni¿ przewidziana w ustawie.
Uwzglêdniono w przepisach ustawy m³odzie¿owy
oœrodek socjoterapii, który ma analogiczny cha-
rakter do innych placówek zapewniaj¹cych ca³o-
dobow¹ opiekê, bêd¹cych miejscem czasowego
przebywania dziecka, podobnie jak m³odzie¿owy
oœrodek wychowawczy. Ponadto do œrodków fi-
nansowych na utrzymanie domu jednorodzinne-
go, w którym mieœci siê placówka rodzinna, zali-
czono wydatki ponoszone na czynsz.

W imieniu komisji proszê o przyjêcie ustawy
bez poprawek. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o g³os pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-

czak, sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan senator w sposób syntetyczny przedstawi³

to, co dzia³o siê w komisji. Mniej wiêcej to samo
by³o na posiedzeniu komisji polityki spo³ecznej;
nie by³o dyskusji. Przypomnê, ¿e komisja spotka-
³a siê 31 marca.

Komisja prosi o przyjêcie ustawy o pomocy spo-
³ecznej bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pañstwa senatorów sprawo-

zdawców?
Pan senator Kaleta i pani senator Fetliñska,

proszê bardzo.
Do kogó¿ to pytanie, Panie Senatorze?
(Senator Piotr Kaleta: Ale¿ oczywiœcie, ¿e po-

wiem, Panie Marsza³ku. Pytanie jest do pana se-
natora Jurcewicza. Czy móg³bym…)

Gdzie jest pan senator Jurcewicz?
(Senator Piotr Kaleta: Ju¿ na mównicy, Panie

Marsza³ku.)
Ale szybko tam wszed³.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:

Panie Senatorze, krótkie pytanie: czy pytaliœcie
pañstwo o opiniê Zwi¹zek Powiatów Polskich?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, to nie my powinniœmy pytaæ

o to w trakcie procesu legislacyjnego. Z informacji
z posiedzenia Sejmu, jak¹ mam, wynika, ¿e mini-
sterstwo pyta³o Komisjê Wspóln¹ Rz¹du i Samo-
rz¹du Terytorialnego. A jej opinia, s¹dz¹c z mate-
ria³u, który mia³em mo¿liwoœæ przeczytaæ, jest po-
zytywna. Odczytujê to tak, ¿e Komisja Wspólna
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, w sk³ad której
wchodz¹ tak¿e powiaty, wyrazi³a tê pozytywn¹
opiniê wspólnie, jako ca³oœæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Fetliñska, proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Jurcewicza.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Bardzo mi mi³o.)
Jak do tej pory funkcjonowa³y m³odzie¿owe

oœrodki socjoterapii? Dlaczego teraz s¹ tutaj
w³¹czone jako placówki opiekuñczo-wychowaw-
cze? W jakim systemie funkcjonowa³y przedtem?
Na czym polega ta regulacja?

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Myœlê, ¿e o szczegó³ach opowie pan minister,

poniewa¿ my akurat nie wnikaliœmy a¿ tak szcze-
gó³owo w tê sprawê. Tak wiêc pozwoli pani, ¿e
udzielenie odpowiedzi na to pytanie scedujê na
pana ministra.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
Czy s¹ jeszcze pytania do pañstwa senatorów

sprawozdawców? Rozumiem, ¿e nie ma.
Dziêkujê pañstwu.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d reprezentuje minister pracy i polityki
spo³ecznej.

Jest z nami pan minister Marek Bucior.
Panie Ministrze, proszê bardzo. Zaraz bêd¹ do

pana pytania, jak siê orientujê. Zapraszam tutaj.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:

Przede wszystkim chcê bardzo serdecznie po-
dziêkowaæ za sprawn¹ pracê. Rzeczywiœcie nie
jest to nowelizacja ustawy, która mia³aby prze³o-
mowy charakter. To po prostu przeniesienie tre-
œci dwóch rozporz¹dzeñ do treœci ustawy ze wzglê-
du na wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego i na to,
¿e zwyczajnie bez w³aœciwej delegacji rozpo-
rz¹dzenie nie mo¿e byæ wydane. W zwi¹zku z tym
ta materia, która nadaje siê do regulacji ustawo-
wych, zosta³a przeniesiona do tych regulacji.

Zmiany s¹ kosmetyczne. Generalnie przenieœ-
liœmy wszystkie kwoty, maj¹ ten sam wymiar, co
do tej pory i obecnie funkcjonuj¹ w rozporz¹dze-
niach. Zmiana jest taka, ¿e dajemy starostom mo¿-
liwoœæ podwy¿szenia tych kwot. Ale mo¿liwoœæ nie
oznacza obligu, nie oznacza, ¿e jest taka koniecz-
noœæ. Starosta sam okreœli, czy jest to mo¿liwe, czy
powiat staæ na podwy¿szenie tych kwot.

Pad³y pytania dotycz¹ce konsultacji ze Zwi¹z-
kiem Powiatów Polskich. Pan senator ju¿ tutaj od-
powiada³. Projekt jest projektem rz¹dowym, by³
on konsultowany w Komisji Wspólnej Rz¹du i Sa-
morz¹du Terytorialnego, a opinia jest pozytywna.

By³o pytanie o m³odzie¿owe oœrodki socjotera-
pii. S¹ one w gestii Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej. Chodzi tu o pobyt dzienny. No, to drobne
rozszerzenie, nie ma tu jakiegoœ prze³omu. Po
prostu wówczas, kiedy s¹ jakieœ trudnoœci wycho-
wawcze, istnieje mo¿liwoœæ, ¿eby dziecko przeby-
wa³o w takim oœrodku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pani senator Fetliñska.

Senator Janina Fetliñska:
Dziêkujê bardzo.
Czy wtedy oœrodek socjoterapii staje siê pla-

cówk¹ opiekuñczo-wychowawcz¹ w rozumieniu
ustawy o pomocy spo³ecznej, czy te¿ nadal pozo-
staje placówk¹ edukacyjn¹ w rozumieniu…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Ta placówka jest ca³y czas w gestii Minister-

stwa Edukacji Narodowej. Dzieci tam przebywaj¹,
jak najbardziej jest udzielana pomoc…

(Senator Janina Fetliñska: W zwi¹zku z tym jest
to finansowanie z pomocy spo³ecznej?)

Nie jestem… Nie chcia³bym przes¹dzaæ, bo
akurat tej kwestii nie jestem pewien. Jednak jest
to resort edukacji narodowej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator Janina Fetliñska:

Przepraszam, jeszcze jedno pytanie.
Panie Ministrze, chodzi o pomoc starosty dla

rodzin. Czy jest okreœlona jakaœ górna granica tej
pomocy pieniê¿nej, czy to po prostu zale¿y od sy-
tuacji rodziny i sytuacji bud¿etu powiatu? Czy s¹
tutaj wytyczone jakieœ granice, czy ich nie ma?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Proszê pañstwa, jest tak, jak to zosta³o wskaza-

ne zarówno w obecnie funkcjonuj¹cym rozpo-
rz¹dzeniu, jak i w projekcie nowelizacji. W tym
projekcie mamy art. 78, który ulega zmianie; s¹
tam wskazane konkretne przypadki. I tak w przy-
padku dziecka, które nie ukoñczy³o siódmego ro-
ku ¿ycia, jest to 60% podstawy. Ona wynosi bo-
daj¿e 1 tysi¹c 647 z³… Tak, dok³adnie tyle. W po-
szczególnych przypadkach to s¹ konkretne kwo-
ty. I tak: w przypadku dziecka w wieku do ukoñ-
czenia siódmego roku ¿ycia jest to 988 z³ 20 gr,
w przypadku dziecka w wieku do ukoñczenia
siódmego roku ¿ycia, posiadaj¹cego orzeczenia
o niepe³nosprawnoœci – 1 tysi¹c 317 z³ 60 gr. Tak
po kolei jest to wyszczególnione. Starosta oczywi-
œcie bêdzie móg³ to jeszcze podnieœæ, w zale¿noœci
od mo¿liwoœci powiatu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê. Do dyskusji zapisa³ siê

pan senator Mieczys³aw Augustyn.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pani Dyrek-
tor! Szanowni Pañstwo!

Chcia³bym powiedzieæ tylko o kilku sprawach.
Trawestuj¹c powiedzenie chyba Georgesa Cle-

menceau, mo¿na by powiedzieæ, ¿e polityka na
rzecz rodzin to zbyt powa¿na sprawa, ¿eby pozo-
stawiæ j¹ tylko pañstwu. Dobrze wiêc, ¿e poluzo-
wujemy przepisy i dajemy starostom, a tak na-
prawdê radom powiatów mo¿liwoœæ podwy¿sza-
nia wysokoœci finansowego zaanga¿owania na
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rzecz rodzin zastêpczych. To bardzo wa¿ne. W ten
sposób sugerujemy, ¿e samorz¹dy powinny, sa-
me z siebie, braæ wspó³odpowiedzialnoœæ za to,
w jakim stopniu bêdzie realizowana polityka pro-
rodzinna na ich terenie. Dobrze, ¿e jest na to zgo-
da tych samorz¹dów. Czas budowaæ tego rodzaju
programy. Jest wiele dobrych praktyk, przyk³a-
dów, i byæ mo¿e warto je upowszechniaæ. Bo nie
jest tak, ¿e samorz¹dy, tak¿e te powiatowe, jedy-
nie wykonuj¹ zadania zlecone albo realizuj¹ zada-
nia w³asne na poziomie minimum.

Na posiedzeniu naszej komisji zwracaliœmy
uwagê na jeszcze dwie inne sprawy. Pierwsza to
jest przeœwiadczenie, ¿e te przepisy przeniesione
z rozporz¹dzenia dowodz¹, jak bardzo zbiurokra-
tyzowane i sformalizowane jest to wsparcie. Skoro
teraz w ustawie wskazujemy, ile procent œrodków
mo¿e byæ przeznaczone na ró¿ne cele, ile na tele-
fony, ile na czynsz, ile na inne rzeczy, to wydaje siê
to przeregulowane. Us³yszeliœmy zapewnienie, ¿e
ministerstwo ten problem dostrzega, rozumie i ¿e
system wsparcia zmierzaj¹cy do przyznawania
poszczególnym rodzinom zastêpczym rycza³towe-
go finansowania bêdzie czêœci¹ szerszej ustawy,
ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastêpczej.

Na posiedzeniu komisji wyra¿aliœmy te¿ prze-
konanie, ¿e ta w³aœnie ustawa przebrnie wresz-
cie przez etap prac rz¹dowych, bo myœmy w na-
szej komisji za³o¿enia tej ustawy omawiali ju¿
du¿o, du¿o wczeœniej. Zosta³y one przez nas
przyjête entuzjastycznie. Ich istot¹ jest ustano-
wienie asystenta rodzinnego, który ma praco-
waæ nie tylko z rodzinami zagro¿onymi, ale te¿
ma pomagaæ rodzinom zastêpczym, o co prze-
cie¿ wystêpowa³y te rodziny, reprezentowane na
posiedzeniu naszej komisji. Bo rzecz przecie¿
nie tylko w pieni¹dzach, ale i we wsparciu mery-
torycznym. Pewne wsparcie dzisiaj jest, bo ro-
dziny maj¹ dostêp do psychologa, do pedagoga,
natomiast rzeczywiœcie brakuje wyspecjalizo-
wanego pracownika, takiego asystenta z praw-
dziwego zdarzenia.

Panie Ministrze, Pani Dyrektor, ¿yczymy powo-
dzenia w staraniach, by k³opoty finansowe – które
przecie¿ zawa¿y³y, z powodu kryzysu, na terminie
wprowadzenia tych przepisów – minê³y i byœmy
mogli siê cieszyæ nie tylko skromn¹ nowelizacj¹
ustawy, ale przebudow¹ ca³ego systemu. To w³aœ-
nie jest oczekiwane przez polskie rodziny, które
prze¿ywaj¹ niejednokrotnie trudne chwile i któ-
rym trzeba przyjœæ z pomoc¹ nie tylko materialn¹,
ale i merytoryczn¹.

Tymczasem zaœ dobrze siê dzieje, ¿e przy okazji
obecnej nowelizacji naprawiliœcie pañstwo to, co
by³o sygnalizowane i co by³o mo¿na naprawiæ,
a nie tylko wprowadziliœcie przepisy reguluj¹ce
kwestie poruszone w wyroku Trybuna³u Konsty-
tucyjnego. I za to w³aœnie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e panowie senatorowie Gruszka,

Knosala i Ludwiczuk z³o¿yli swoje przemówienia
do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
G³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi i przedstawicielom
Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Teraz, proszê pañstwa, mo¿emy przyst¹piæ do
rozpatrzenia punktu szesnastego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przy-
wróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ praco-
wniczych z Funduszu Gwarantowanych Œwiad-
czeñ Pracowniczych.

Tekst ustawy jest w druku nr 825, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 825A.

Proszê bardzo, pan senator Jan Rulewski, jako
sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej, jest proszony o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Moje pojawienie siê na trybunie mo¿e dziwiæ,

wrêcz przera¿aæ, ale chcê tu natchn¹æ pañstwa
optymizmem, ¿e moje wyst¹pienie bêdzie bardzo
zgodne, a przede wszystkim krótkie. Chcê miano-
wicie przedstawiæ sprawozdanie, tym razem
w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
dotycz¹ce podjêtej przez Sejm uchwa³y w sprawie
ustawy o przywróceniu terminu do wyp³aty
œwiadczeñ pracowniczych z Funduszu Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych.

Kilka zdañ o historii. W 2006 r. znowelizowano,
zmieniono w powa¿nym stopniu ustawê o tym
funduszu. W ramach tej nowelizacji w przepi-
sach przejœciowych przewidziano, ¿e wszystkim
pracownikom czy nawet rencistom, którym do
czasu obowi¹zywania tej ustawy nie wyp³acono
œwiadczeñ – z ró¿nych przyczyn, na ogó³ niezawi-
nionych przez tych pracowników – te œwiadcze-
nia bêd¹ wyp³acone, o ile zostan¹ spe³nione wa-
runki do ich wyp³aty. A wiêc osoby te powinny
w terminie niespe³na dziewiêciu miesiêcy zwró-
ciæ siê o to z odpowiednim wnioskiem uzupe³nio-
nym tytu³ami do roszczeñ, a wtedy biura tereno-
we Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pra-
cowniczych bêd¹ te zaleg³e – uzasadnione, cza-
sami obwarowane wyrokami s¹dowymi – rosz-
czenia zaspokajaæ. Przewidywano rok na zreali-
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zowanie tego zadania. Tymczasem jednak prace
legislacyjne siê przed³u¿y³y, okres ten faktycznie
siê skróci³, powsta³a wiêc sytuacja, w wyniku
której albo wyczerpa³y siê prawne mo¿liwoœci
wyst¹pienia z wnioskiem, albo te¿ pracownicy,
w swej nieporadnoœci i braku wiary, nie z³o¿yli
swych wniosków we w³aœciwym terminie.
Ponadto administracja pañstwowa podejmowa³a
dzia³ania, powiedzia³bym, aptekarskie, bo siê
broni³a, powo³uj¹c siê na brak œrodków, czyli na
brak mo¿liwoœci zaspokojenia roszczeñ. Okaza³o
siê wiêc, ¿e rzeczywiœcie wielkoœæ œwiadczeñ wy-
p³aconych w tym trybie przejœciowym nie by³a
wielka.

Ale dzisiaj jest zgoda na to, ¿eby termin do wy-
p³aty niejako przywróciæ dla tych osób, których
roszczenia by³y uzasadnione, co zosta³o potwier-
dzone wyrokami. Komisja wobec pozytywnej opi-
nii rz¹du popiera zatem ustawê sejmow¹, która
przywraca ten termin, a wiêc mo¿liwoœæ wystêpo-
wania z roszczeniami.

Niezale¿nie od tego komisja uzna³a, ¿e trzeba
dokonaæ czterech, powiedzia³bym, nieznacznych
poprawek, które s¹ przedstawione w uchwale ko-
misji.

W sumie komisja wnosi o podjêcie uchwa³y
w sprawie ustawy o przywróceniu rzeczonego ter-
minu wraz z za³¹czonymi poprawkami. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony przez pos³ów. Do reprezentowania stano-
wiska rz¹du upowa¿niony jest minister pracy
i polityki spo³ecznej.

Witam pani¹ minister Czes³awê Ostrowsk¹.
Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Czes³awa Ostrowska:
Panie Marsza³ku, ustawa jest oczywista:

przywraca siê mo¿liwoœæ zapewnienia œwiad-
czeñ tym osobom, które wczeœniej nie mog³y
spe³niæ warunków – omówi³ to szeroko pan se-
nator Rulewski. W zwi¹zku z tym, jak myœlê, nie
ma potrzeby…

Chcê tylko powiedzieæ, ¿e Fundusz Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych ma wystarcza-
j¹c¹ iloœæ œrodków, ¿eby pokryæ te roszczenia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli pani minister ju¿ zabra³a g³os. Dziêkujê
bardzo.

Czy s¹ pytania do pani minister?
(G³os z sali: Nie ma.)
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu,

a pan senator Stanis³aw Zaj¹c z³o¿y³ swoje wy-
st¹pienie do protoko³u*.

W zwi¹zku z tym zamykam dyskusjê.
Dziêkujê bardzo, Pani Minister, za obecnoœæ

w trakcie omawiania tego punktu.
G³osowanie na temat przedmiotowej ustawy

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-

demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produk-
tach pochodzenia zwierzêcego.

Tekst ustawy jest w druku nr 826, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 826A.

I pan senator sprawozdawca Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, a zarazem senator sekretarz, Prze-
mys³aw B³aszczyk. Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Ministrze!
W imieniu senackiej Komisji Rolnictwa i Roz-

woju Wsi mam zaszczyt przedstawiæ ustawê
o zmianie ustawy o produktach pochodzenia
zwierzêcego.

Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm w dniu
18 marca 2010 r. Nasza komisja pochyli³a siê nad
ni¹ na posiedzeniu w dniu 26 marca 2010 r.

Chcia³bym pokrótce przedstawiæ g³ówne za³o-
¿enia ustawy.

Ustawa doprecyzowuje przepisy dotycz¹ce pro-
dukcji i dystrybucji produktów pochodzenia zwie-
rzêcego. Chodzi o kwestie powsta³e w okresie pa-
nowania ptasiej grypy, kiedy to by³y problemy
z obrotem produktami ze zwierz¹t, których nie do-
tyczy ta choroba. Wiadomo, ¿e dotyka drób.
A wtedy, w obliczu nieodpowiednich uregulowañ
prawnych, by³ problem z obrotem innymi artyku-
³ami rolnymi pochodzenia zwierzêcego.

Ustawa doprecyzowuje tak¿e warunki wywo-
zu produktów pochodzenia zwierzêcego z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej do pañstw trze-
cich w zakresie wystawiania œwiadectw wetery-
naryjnych oraz nak³adania plomb na œrodki
transportu. Uregulowano kwestiê wydawania
zbiorczych œwiadectw zdrowia dla znajduj¹cych
siê w magazynie produktów, które maj¹ byæ prze-
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znaczone do wywozu. Zmiany dotycz¹ te¿ mo¿li-
woœci ponownego plombowania partii produk-
tów przez granicznych lekarzy weterynarii po
kontroli s³u¿b celnych.

Kolejna zmiana ustawy reguluje ograniczenia
i sankcje co do wprowadzania produktów pocho-
dzenia zwierzêcego z zawartoœci¹ niedopuszczal-
nych œrodków leczniczych i toksyn oraz co do nie-
przestrzegania karencji na te œrodki.

Nastêpna zmiana, bardzo wa¿na dla rolników,
dotyczy tak zwanego uboju gospodarczego na
u¿ytek w³asny. Zosta³y wykreœlone zapisy umo¿li-
wiaj¹ce w danym gospodarstwie jedynie ubój
zwierz¹t pochodz¹cych z tego gospodarstwa.
Skutek tej zmiany bêdzie taki, ¿e rolnicy bêd¹
mogli ubijaæ zwierzêta poza swoim gospodar-
stwem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e bêd¹ mogli wykony-
waæ, chocia¿ nie mo¿emy u¿ywaæ tych s³ów, dzia-
³alnoœæ us³ugow¹ w innych gospodarstwach.

Zmiany dotycz¹ tak¿e wprowadzenia nowych
rozwi¹zañ zwi¹zanych z nadawaniem weterynaryj-
nych numerów identyfikacyjnych. Teraz te nume-
ry bêd¹ nadawane tak¿e podmiotom poœredni-
cz¹cym w obrocie produktami pochodzenia zwie-
rzêcego.

Mamy zmiany porz¹dkuj¹ce proces rejestracji
zak³adów przetwórczych.

S¹ równie¿ takie drobne zmiany i uregulowania
dotycz¹ce pozyskiwania zwierzyny ³ownej i prze-
twórstwa tej zwierzyny oraz dotycz¹ce znakowa-
nia – w szczególnoœci dotyczy to wo³owiny.

To tak ogólnie, Panie Marsza³ku.
Komisjawnosi oprzyjêcieustawybezpoprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Knosala ma pytanie do sprawo-

zdawcy.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie bêdzie dotyczy³o dzia³alnoœci

uznanej za marginaln¹, lokaln¹ i ograniczon¹.
Jest w ustawie takie sformu³owanie.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Tak.)
Wynotowa³em sobie, ¿e w Polsce w tej chwili

dzia³a tysi¹c dwieœcie podmiotów, których dzia-
³alnoœæ jest kwalifikowana w³aœnie jako marginal-
na, lokalna i ograniczona.

A pytania by³yby takie. Jakie w³aœciwie s¹ ko-
rzyœci z zarejestrowania takiej dzia³alnoœci? Czy
s¹ jeszcze jakieœ inne czynniki, które mia³y nega-
tywny wp³yw na rozwój tego typu dzia³alnoœci

w Polsce do tej pory? Oprócz tych, do których od-
nosz¹ siê zaproponowane zmiany. I czy mamy –
wiem, ¿e ze wzglêdów zawodowych panu senato-
rowi ta tematyka jest bliska – jakieœ dane poró-
wnawcze mówi¹ce o jakoœci i bezpieczeñstwie
produktów ¿ywnoœciowych pochodz¹cych z takiej
marginalnej produkcji i z produkcji w du¿ych za-
k³adach, o ogólnokrajowym zasiêgu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Poruszaliœmy ten temat, chocia¿ na posiedze-

niu komisji nie by³ on szerzej omawiany. Ja o tym
doczyta³em te¿ po posiedzeniu sejmowej komisji.
Dlatego wiem, ¿e te zak³ady pod koniec ubieg³ego
roku mia³y trochê problemów, ¿eby siê dostoso-
waæ. Omawiana nowelizacja i rozporz¹dzenia do
niej, na które czekamy, pozwol¹ na funkcjonowa-
nie takich zak³adów przetwórczych, mo¿na po-
wiedzieæ: na funkcjonowanie takiej niewielkiej,
ograniczonej produkcji. Z tego co siê orientujê,
nie bêdzie trzeba dok³adnie przedstawiaæ takich
linii technologicznych i spe³niaæ wszystkich wa-
runków. Z tego co wiem, czêœæ z tych zak³adów ma
przyznany okres przejœciowy, do czerwca, na do-
stosowanie siê do wy¿szych standardów. Ale do-
k³adniej sprawê na pewno przybli¿y pan minister.
Wiem te¿, ¿e MOL – tak w skrócie okreœla siê te za-
k³ady – nie mog³y prowadziæ uboju. Jest jeszcze
kwestia pewnych zmian dotycz¹cych produkcji
tych zak³adów. Poprzednie uwarunkowania spra-
wia³y, ¿e taki zak³ad musia³ przekazywaæ 30%
swojej produkcji do innego zak³adu, a resztê do
detalu. Ale to wszystko ju¿ pan minister na pewno
dok³adnie i szczegó³owo wyt³umaczy. Moja wiedza
jest trochê chaotyczna. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora sprawozdawcy.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentuje rz¹d.
Witam pana ministra Tadeusza Nalewajka. Czy

pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Na razie nie.)
Rozumiem. W takim razie…
Ale ju¿ s¹ pytania do pana ministra.
To jednak proszê podejœæ do tego piêknego mi-

krofonu. Proszê bardzo, Panie Ministrze.
A pan senator Chróœcikowski zadaje pytanie.

52. posiedzenie Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r.
156 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzêcego

(senator P. B³aszczyk)



Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Ministrze, pytanie jest podyktowane
tym, ¿e na naszym posiedzeniu nie mieliœmy opi-
nii prawnej Biura Legislacyjnego, a teraz ona ju¿
jest. Czy móg³by siê pan odnieœæ do uwag, które
zosta³y nam przed³o¿one? Na posiedzeniu komi-
sji ich nie mieliœmy. W tej opinii s¹ wymieniane
dwa takie punkty – niezgodnoœæ z konstytucj¹
i ten pierwszy warunek co do… Jeœli by pan móg³
siê odnieœæ do opinii Biura Legislacyjnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan minister…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Nie mam.)
Nie ma tej opinii.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie ma pan jej?)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Nie mam.)
Trudno siê odnosiæ do czegoœ, czego siê nie ma.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Myœla³em, ¿e ministerstwo by³o tak sprawne

organizacyjnie, i¿ zd¹¿y³o siê zapoznaæ z nasz¹
opini¹. Ale jeœli nie, to zadam pytanie.

Chodzi o art. 1 wprowadzaj¹cy kary. Ja zamie-
rzam zg³osiæ poprawkê do art. 1, która mówi
o skreœleniu pktu 19. Chodzi o nak³adane kary
dodatkowe. Uwa¿am, ¿e ten przepis jest niedopre-
cyzowany. Dlatego w tym przypadku zg³oszê po-
prawkê.

Je¿eli pan nie ma tej opinii, to proszê, by siê
pan przynajmniej odniós³ do mojej propozycji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Panie Senato-
rze, mam tylko zmianê ustawy. Dotyczy to…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przepraszam, czy mogê zaproponowaæ roz-
wi¹zanie? Panie Senatorze, je¿eli z³o¿y pan po-
prawkê, to wtedy na posiedzeniu komisji pan mi-
nister siê do niej ustosunkuje.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Okej.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

iRozwojuWsiTadeuszNalewajk:Myœlê, ¿e tak,bo…)
Przecie¿ nie zna tej opinii. Tym bardziej ¿e jest

ona d³uga i to by trochê przed³u¿y³o posiedzenie
plenarne. Ja proponujê takie miêkkie rozwi¹za-
nie, je¿eli pan senator pozwoli.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dobrze, jeœli o to chodzi, to odpowiemy sobie

w komisji, gdy¿ ta poprawka za chwilê zostanie
przeze mnie z³o¿ona.

Ale teraz mam jeszcze drugie pytanie. Propono-
wane zmiany obejmuj¹ miêdzy innymi szereg roz-
porz¹dzeñ. W sejmowym projekcie ustawy, to jest
druk, który ma nr 2734, jest wiele projektów roz-
porz¹dzeñ. Chodzi o rozporz¹dzenie, pyta³ o to
przed chwil¹ tak¿e pan senator, w sprawie szcze-
gó³owych warunków uznania dzia³alnoœci margi-
nalnej, lokalnej i ograniczonej. Do tej pory w tym
rozporz¹dzeniu ustalone by³y wy¿sze limity, na
przyk³ad na ubój miêsa by³o 4,5 t tygodniowo,
w tej chwili jest pó³torej tony, mleka przetworzo-
nego by³a 1 tona, teraz s¹ trzy.

Czym jest podyktowane to, ¿e te wszystkie limi-
ty wymienione w §2 w pkcie 2, gdzie siê pisze, ¿e
wielkoœæ produkcji nie mo¿e przekraczaæ itd., zo-
sta³y zmniejszone prawie trzykrotnie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Tak jak pan

senator wspomnia³, ustawa reguluje przede
wszystkim nasze rozwi¹zania w zakresie
wytwarzania produktów pochodzenia zwierzêce-
go. Pan senator przytoczy³ okreœlenie dotycz¹ce
produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.
My ju¿ mamy notyfikowany projekt rozporz¹dze-
nia… W poprzednim rozporz¹dzeniu, które nota-
bene wci¹¿ obowi¹zuje, produkcja jest ograniczo-
na co do iloœci i jest procentowo wskazane, ¿e z te-
go 30% ma byæ z innych zak³adów. Jest zgoda
Unii, ¿eby iloœæ u tak zwanego konsumenta koñ-
cowego by³a nieograniczona, co zwiêksza mo¿li-
woœci produkowania przez zak³ad, który de facto
jest zaliczony do kategorii produkcji marginalnej,
ograniczonej, lokalnej. Tak ¿e wychodzimy na-
przeciw. W poprzednim rozporz¹dzeniu ograni-
czona mo¿liwoœæ sprzeda¿y, jak sama nazwa
wskazuje, obejmowa³a dane województwo i woje-
wództwa oœcienne. Teraz my proponujemy, bo na
to Unia nie chcia³a siê zgodziæ, ¿eby to by³o dane
województwo i oœcienne powiaty. W wypadku wo-
jewództwa mazowieckiego to jest parê milionów
ludzi, bo samo mazowieckie ma 5 milionów
200 tysiêcy mieszkañców. Je¿eli chodzi o prze-
strzenne rozmieszczenie, to uwa¿amy, ¿e to spo-
kojnie wystarczy.

Kolejna kwestia. Unia nie zgodzi³a siê, ¿eby
MOL, jak to jest nazywane, by³y w hiper- i super-
marketach. Czyli idziemy w takim kierunku, ¿eby
nie ograniczaæ MOL, je¿eli chodzi o sprzeda¿ u tak
zwanego konsumenta koñcowego. Chcemy, to te¿
jest na ukoñczeniu, jak mówi³em w Sejmie i w ko-
misjach, je¿eli ustawa zostanie podpisana przez
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pana prezydenta, te gotowe projekty rozpo-
rz¹dzeñ, uzgodnione w tym, co musimy, z Uni¹,
szybko wydaæ w kontekœcie takim, o jakim tu pan
senator sprawozdawca mówi³. Chcemy równie¿,
co jest bardzo trudne, w ca³ym kraju ujednoliciæ,
dziêki wydaniu instrukcji, warunki, jakim te za-
k³ady powinny odpowiadaæ. Dam pañstwu taki
przyk³ad sprzed kilku lat, gdy zak³ady by³y dosto-
sowywane do produkcji mleka, chodzi o tak zwa-
nych kwotowców, których jest dzisiaj oko³o
200 tysiêcy. Jest, za³ó¿my, wymaganie, ¿e coœ ma
byæ niehigroskopijne i œcieralne, czyli zmywalne.
Trudno napisaæ w projekcie rozporz¹dzenia czy
w instrukcji, ¿e to ma byæ p³ytka PCV czy okreœ-
lona gramatura. Jak mówiê, jest to trudne, ale
chcemy tê kwestiê wyeliminowaæ, bo wiemy, ja
wiem z doœwiadczenia, pañstwo senatorowie te¿
pewnie wiecie, ¿e ró¿nie to by³o wymagane, ina-
czej w województwach, inaczej przez lekarzy po-
wiatowych w województwach, tak bym to powie-
dzia³. W polskim prawodawstwie organem za-
twierdzaj¹cym, dopuszczaj¹cym wszelkie pro-
dukty pochodzenia zwierzêcego do obrotu jest
bowiem de facto powiatowy lekarz weterynarii.
Idea zmiany tej ustawy i projektów rozpo-
rz¹dzeñ, które proponujemy, jest taka, ¿eby
unormowaæ i usankcjonowaæ to, co w rzeczywi-
stoœci w Polsce zachodzi.

Mo¿e dodam, bo to jest te¿ istotna sprawa – przy
czym to jest nasza propozycja, pan senator spra-
wozdawca o tym mówi³, nasze polskie, nie zaœ unij-
ne rozwi¹zanie, nie musimy tego notyfikowaæ – ¿e
to jest jeszcze zwi¹zane z kwesti¹ uboju na u¿ytek
w³asny, tak zwanego uboju gospodarczego. Jak
pan senator powiedzia³, proponujemy, ¿eby by³a
mo¿liwoœæ, taki zapis jest do przyjêcia przez stronê
unijn¹, wykonania takiego uboju w innym gospo-
darstwie, ¿eby ktoœ, kto siê na tym zna, potrafi to
robiæ, chce robiæ to, co nie ka¿dy z nas lubi, móg³ to
robiæ us³ugowo poza swoim gospodarstwem, ¿eby
us³ugowo mo¿na by³o to wykonaæ.

Jeszcze inna kwestia jest bardzo istotna, myœ-
lê, ¿e nawi¹¿ê tu do pytania pana senatora. Od
2006 r. do koñca 2009 r. mieliœmy tak zwany
okres przejœciowy dla zak³adów, w Polsce by³o ich
osiemset dziewiêædziesi¹t jeden, które mog³y pro-
dukowaæ wy³¹cznie na kraj. Dzisiaj de facto jest
ponad dwieœcie zak³adów, które siê nie przekwali-
fikowa³y ani na MOL, czyli na produkcjê ograni-
czon¹, ani nie spe³ni³y warunków wystarcza-
j¹cych do zakwalifikowania na obszar Unii – za-
kwalifikowanie jest to¿same z mo¿liwoœci¹ wywo-
zu poza granice naszego kraju. Dlatego chcemy
wprowadziæ, je¿eli ta ustawa zostanie podpisana
przez prezydenta i wejdzie w ¿ycie, dwie nowe ka-
tegorie. By³yby to tak zwane ma³e zak³ady pro-
dukcyjne, które mog³yby produkowaæ na rynek
krajowy. Dotyczy³oby to równie¿ ubojni, bo pro-

blem z MOL, Wysoki Senacie, jest taki, ¿e w ra-
mach MOL nie mo¿na prowadziæ uboju, a g³ównie
w³aœnie ubojnie nie zosta³y zakwalifikowane na
obszar Unii. Je¿eli ta ustawa bêdzie opublikowa-
na, to czêœæ tych zak³adów, które nie znalaz³y siê
w MOL i nie zosta³y zakwalifikowane, bêdzie mog-
³a, spe³niaj¹c ³agodniejsze wymagania, nie ka¿de-
go przecie¿ staæ na inwestycje dostosowawcze dla
zak³adu zakwalifikowanego, wejœæ w tê now¹ ka-
tegoriê ma³ych zak³adów produkcyjnych, gdzie
siê mówi równie¿ o ma³ych ubojniach. To s¹ dwie
nowe kategorie.

I jeszcze jedna doœæ istotna informacja. Œrodki
masowego przekazu jakiœ miesi¹c temu poda³y,
myœmy to dementowali, ¿e po 2012 r. nie bêdzie
mo¿liwoœci dokonywania uboju gospodarczego.
Dementujê to publicznie z tej trybuny, rozwi¹zania
dotycz¹ce uboju gospodarczego s¹ rozwi¹zaniami
naszymi, polskimi. W uboju na u¿ytek w³asny jest
tylko jedno ograniczenie. Produkt nie mo¿e byæ
sprzedawany do innego konsumenta, bo jest, jak
sama nazwa wskazuje, przeznaczony na w³asny
u¿ytek. Dopuszczamy – i jest to ryzyko ka¿dego, kto
bêdzie towykonywa³, to znaczy rolnikaczyhodowcy
– ¿e miêso z uboju na u¿ytek w³asny mo¿na bêdzie
badaæ na zawartoœæ w³oœni tylko metod¹ trichinos-
kopow¹, czyli metod¹ niewytrawiania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jeszcze pan senator Chróœcikowski, proszê

bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, ale nie wyt³umaczy³ mi pan tej

niejasnoœci, dlatego ¿e…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Mówi³em, ¿e
mo¿liwoœæ produkcji bêdzie zwiêkszona. Bêdzie
zwiêkszona.)

No dobrze, ale w pytaniu chodzi³o o to, ¿e przy-
gotowaliœcie rozporz¹dzenie i w tym rozporz¹dze-
niu progi s¹ trzykrotnie obni¿one.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Ale, Panie Senatorze, o ile dobrze pamiêtam,

w rozporz¹dzeniu starym, czyli obowi¹zuj¹cym
obecnie, ogólnie jest to 4,5 t, z czego 30% jest z in-
nego zak³adu, czyli 3 t zostaje u konsumenta koñ-
cowego. Dzisiaj Unia nam notyfikowa³a to, ¿e tyl-
ko do pó³torej tony wyniesie ograniczenie dla in-
nego zak³adu, a sprzeda¿ u konsumenta koñco-
wego i w miejscu sprzeda¿y bêdzie nieograniczo-
na, czyli nie 3 t, tylko i 10 t, jak ktoœ to przerobi. To
jest ta mo¿liwoœæ.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Dziêkujê.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Knosala, proszê.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê Panie Marsza³ku.
Ja bym chcia³ wyjaœniæ jeszcze jeden dro-

biazg. Chodzi o art. 18 ust. 6, a w ogóle dotyczy
to szkolenia myœliwych. Aby otrzymaæ upowa¿-
nienie, decyzjê administracyjn¹, trzeba przed-
stawiæ program szkolenia, plan realizacji szko-
lenia i listê osób, które bêd¹ te szkolenia prowa-
dzi³y. Ale tutaj czytamy w art. 18 ust. 6, ¿e pod-
miot uprawniony do prowadzenia szkolenia ma
obowi¹zek z³o¿yæ wniosek o zmianê wydanej de-
cyzji administracyjnej w przypadku zmiany pro-
gramu szkolenia lub planu realizacji szkolenia.
Brakuje tego trzeciego sk³adnika – listy osób.
I pytanie moje by³oby takie: czy w tej sytuacji
wtedy, kiedy zmianie ulegnie jedynie lista osób
przeprowadzaj¹cych szkolenie, konieczne bê-
dzie wystêpowanie o now¹ decyzjê, czy te¿ bê-
dzie to mo¿liwe w trybie art. 18 ust. 6 projektu
ustawy, który niestety tego trzeciego sk³adnika
nie zawiera?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Tu chodzi, tak jak pan senator mówi, o szkole-

nie myœliwych, którzy by mieli oceniaæ pó³tusze.
(Senator Ryszard Knosala: Tak, tak, tak.)
Tak…

Senator Ryszard Knosala:
Tak, tylko ¿e tam jest taka jakby nieœcis³oœæ…

To znaczy, ja nie wiem, czy jest nieœcis³oœæ, czy jej
nie ma. Jeœliby to literalnie odczytywaæ, to wtedy,
kiedy nastêpuje zmiana programu szkolenia lub
planu szkolenia, wystarczy z³o¿yæ wniosek w³aœ-
nie o wydanie decyzji administracyjnej w trybie
zmiany, czyli tego art. 18 ust. 6. A gdyby na przy-
k³ad zmieni³a siê lista osób, która tu nie jest, nie-
stety, wymieniona, to co wtedy? Bêdzie ten sam
tryb czy inny?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Ja mo¿e, Panie Senatorze, Panie Marsza³ku,

odpowiedzia³bym na to pytanie na posiedzeniu

komisji, bo teraz trudno mi szczegó³owo to zrobiæ.
To jest w sumie, tak jak powiedzia³em na wstêpie,
uregulowanie dotycz¹ce szkolenia. W przypadku
zmiany programu lub planu szkolenia, o których
mowa w ust. 2…

(Senator Ryszard Knosala: Tak, tak.)
A ust. 2 mówi: „Wojewódzki lekarz weterynarii

na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
wydaje, w drodze decyzji administracyjnej, upo-
wa¿nienie do prowadzenia szkolenia, jeœli pod-
miot przedstawi...”. Wiadomo, ¿e musi przedsta-
wiæ to s³ynne rozporz¹dzenie nr 853, plan realiza-
cji szkolenia, listê osób. I teraz: w przypadku
zmiany programu lub planu szkolenia, o którym
mowa w ust. 2, podmiot odpowiedzialny za szko-
lenia sk³ada wniosek o zmianê decyzji do wojewó-
dzkiego... Ja myœlê, ¿e to bêdzie kwestia zmiany
decyzji, a nie przestawienia ca³oœci.

Senator Ryszard Knosala:
Tak, tylko proszê zauwa¿yæ, ¿e gdyby siê zmie-

ni³a lista osób, które prowadz¹ szkolenia… Ten
trzeci sk³adnik nie jest tam expressis verbis wy-
mieniony.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na komisjê
proponujemy…)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Na komisji…)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Panie Mar-
sza³ku, jeœli…)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Bardzo proszê, bêdziecie pañstwo mogli zaspo-

koiæ swoj¹ specjalistyczn¹ ciekawoœæ na posie-
dzeniu komisji. Dobrze.

Proszê bardzo, czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Nie ma.

Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

iRozwojuWsiTadeuszNalewajk:Dziêkujêbardzo.)
W zwi¹zku z tym mo¿emy otworzyæ dyskusjê

i zaprosiæ pana senatora Chróœcikowskiego.
Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
¯eby nie przed³u¿aæ, zg³oszê tylko poprawkê

do ustawy o zmianie ustawy o produktach po-
chodzenia zwierzêcego, do art. 1. Chodzi o skreœ-
lenie pktu 19, który mówi o dodatkowo nak³ada-
nych karach. Z opinii Biura Legislacyjnego wyni-
ka, ¿e powinna byæ jasna i zdecydowana formu³a.
A nie jest to tak okreœlone. Pozosta³e przepisy,
które mówi¹ o karaniu, zostaj¹ takie jak w starej
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ustawie, w zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e nie ma ¿a-
dnej obawy… Je¿eli ministerstwo chce doprecy-
zowaæ przepisy, to niech w nastêpnej nowelizacji
wprowadzi jasny przepis, który bêdzie mówi³, jak
nale¿y wprowadzaæ dodatkowe przepisy karne.
Tak ¿e tyle.

Jeœli chodzi o moje obawy co do ustawy, to pan
minister ju¿ je czêœciowo rozwia³. Chcia³bym, by
to rzeczywiœcie by³o tak, jak pan minister mówi³,
¿e jest wola dzia³ania w takim kierunku, ¿eby
umo¿liwiæ produkcjê marginaln¹, lokaln¹, a nie
¿eby by³y utrudnienia. W tych wstêpnych rozpo-
rz¹dzeniach niejasno jest zapisane… Ja rozu-
miem, ¿e rozporz¹dzenie bêdzie jeszcze podlega³o
konsultacjom, i mam nadziejê, ¿e w ramach kon-
sultacji uzgodnimy kwestie zwi¹zane z tym szcze-
gó³owym rozporz¹dzeniem. Rozporz¹dzenie ma
dwudziestoczteromiesiêczne vacatio legis,
w zwi¹zku z tym jest jeszcze, jak myœlê, d³ugi czas
na to, ¿eby negocjowaæ i rozmawiaæ na temat
szczegó³owego rozporz¹dzenia, zw³aszcza o tym,
o czym wspomina³em. Dziêkujê bardzo i sk³adam
poprawkê na rêce pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jacyœ chêtni do zabrania g³osu?

Nie ma.
Wobec tego informujê, ¿e lista mówców zosta³a

wyczerpana.
Wnioski legislacyjne z³o¿y³ pan senator Chró-

œcikowski.
Czy przedstawiciel rz¹du chcia³by siê ustosun-

kowywaæ…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Nie, nie, to ju¿
w komisji…)

Dobrze.
I có¿? W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y zg³oszone

wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Ko-
misjê Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunkowanie
siê do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: drugie czytanie
projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej, ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez grupê senatorów. Zawarty jest w druku
nr 747, a sprawozdanie komisji w druku nr 747S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Bu-

d¿etu i Finansów Publicznych, senatora G³ow-
skiego, o przedstawienie wspólnego sprawozda-
nia komisji o projekcie ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej, Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych chcia³bym z³o¿yæ spra-
wozdanie o projekcie ustawy o zmianie ustawy
o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Projekt ustawy przygotowany przez senatorów
Platformy Obywatelskiej ma na celu umo¿liwienie
rolnikom nieopodatkowanej i odformalizowanej
produkcji i sprzeda¿y przetworzonych produktów
rolnych, na przyk³ad pieczywa, wêdlin, d¿emów,
kompotów, w niewielkim zakresie. W obowi¹zu-
j¹cym dzisiaj stanie prawnym rolnicy mog¹ prze-
twarzaæ, a nastêpnie sprzedawaæ bez konieczno-
œci rejestrowania dzia³alnoœci gospodarczej i p³a-
cenia podatku dochodowego od osób fizycznych
jedynie nieprzetworzone produkty roœlinne i zwie-
rzêce. Obowi¹zuj¹ce przepisy nie uwzglêdniaj¹
potrzeb obrotu, a co za tym idzie, sprzeda¿ prze-
tworzonej ¿ywnoœci odbywa siê dzisiaj poza legal-
nym obrotem, w tak zwanej szarej strefie. Z jednej
strony wystêpuje popyt na tak¹ ¿ywnoœæ, produ-
kowan¹ najczêœciej w tradycyjny sposób, z dru-
giej strony rolnicy odpowiadaj¹ na ten popyt,
sprzedaj¹c wytworzone przez siebie produkty.
Skala tej produkcji jest z regu³y na tyle niewielka,
¿e rolnicy nie decyduj¹ siê na wyjœcie z szarej stre-
fy w obawie przed podatkiem dochodowym, które-
go zap³acenie najczêœciej uczyni³oby tê dzia³al-
noœæ nieop³acaln¹. Innym czynnikiem tego typu
jest formalizm w zakresie procedur administra-
cyjnych i podatkowych zwi¹zanych z prowadze-
niem przedsiêbiorstwa. W efekcie zachowania
niezgodne z prawem s¹ stosunkowo powszechne
i, co najciekawsze, spotykaj¹ siê z akceptacj¹ spo-
³eczn¹. Zdaje siê, ¿e rol¹ prawodawcy powinno
byæ takie tworzenie prawa, które uwzglêdnia ist-
niej¹ce stosunki spo³eczne, nale¿y wiêc doprowa-
dziæ do takiej sytuacji, by ta dzia³alnoœæ zosta³a
usankcjonowana, i jednoczeœnie umo¿liwiæ tym
osobom normalne dzia³anie, je¿eli chodzi o pra-
wo. Przyjêcie zaproponowanych rozwi¹zañ usta-
wowych bêdzie równie¿ skutkowa³o objêciem
kontrol¹ sanitarn¹ takiej dzia³alnoœci, otworzy siê
te¿ droga do zrzeszania siê rolników produku-
j¹cych ¿ywnoœæ przetworzon¹, czego skutkiem
powinno byæ polepszenie procedur jej wytwarza-
nia i podniesienie jej jakoœci.

By osi¹gn¹æ cele ustawy, proponuje siê zmieniæ
ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
w taki sposób, a¿eby produkcja i sprzeda¿ prze-
tworzonej przez rolników ¿ywnoœci zosta³y wy-
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³¹czone z zakresu pojêcia dzia³alnoœci gospodar-
czej. Obecnie na podstawie art. 3 ustawy jej prze-
pisów nie stosuje siê do dzia³alnoœci wytwórczej
w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu,
hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leœnictwa i rybactwa œródl¹dowego, a tak¿e wy-
najmowania przez rolników pokoi, sprzeda¿y po-
si³ków domowych i œwiadczenia w gospodar-
stwach rolnych innych us³ug zwi¹zanych z poby-
tem turystów. W doktrynie wielokrotnie podkreœ-
lano, ¿e zwrot „dzia³alnoœæ wytwórcza w rolni-
ctwie” nie zawiera w sobie przetwórstwa, st¹d te¿
koniecznoœæ nowelizacji ustawy. W redakcji
art. 3, dodawanego projektowan¹ ustaw¹,
uwzglêdniono ograniczony charakter tej dzia³al-
noœci. Oferta sprzeda¿y przetworzonych produk-
tów ma byæ kierowana do konsumentów, a zgod-
nie z treœci¹ art. 22 kodeksu cywilnego za konsu-
menta uwa¿a siê osobê fizyczn¹, dokonuj¹c¹
czynnoœci prawnej nie zwi¹zanej bezpoœrednio
z jej dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹. Ko-
lejny warunek to przetwarzanie osobiste, a wiêc
z wy³¹czeniem podwykonawców, pracowników,
w sposób inny ni¿ przemys³owy, czyli z wy³¹cze-
niem linii produkcyjnej i technologii charaktery-
stycznych dla produkcji na du¿¹ skalê. Produkcja
ma byæ dokonywana z w³asnych surowców, aby
wykluczyæ podmioty skoncentrowane na prze-
twórstwie a nie na produkcji roœlinnej i zwierzê-
cej. Ostatnia przes³anka to uboczny charakter
dzia³alnoœci w stosunku do dzia³alnoœci rolniczej.
Wszystkie wymienione warunki maj¹ zagwaran-
towaæ, ¿e ta dzia³alnoœæ bêdzie mia³a ograniczony
charakter i nie bêdzie mia³a wp³ywu na rynek
handlu ¿ywnoœci¹.

Dodam, ¿e w trakcie prac nad projektem roz-
wa¿ano ograniczenie produkcji przetworzonych
produktów rolnych przez jej odniesienie do wiel-
koœci produkcji danego gospodarstwa. W ocenie
projektodawców mog³oby to jednak doprowadziæ
do zbytniego uprzywilejowania na rynku ¿ywno-
œci du¿ych gospodarstw rolnych, co w skrajnych
przypadkach mog³oby zaburzyæ dotychczasow¹
strukturê produkcji i dystrybucji ¿ywnoœci.

Aby wy³¹czyæ omawian¹ dzia³alnoœæ z opodat-
kowania podatkiem dochodowym i zachêciæ oso-
by produkuj¹ce do podjêcia oficjalnej, formalnej
i zgodnej z prawem dzia³alnoœci, projektowana
ustawa rozszerza katalog zwolnieñ przedmioto-
wych okreœlonych w art. 21 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Opis zwolnienia
jest analogiczny do nowelizacji wczeœniej oma-
wianej ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej, uwzglêdniaj¹c ró¿nice w terminologii.

W myœl projektu zwolnienie bêdzie limitowane
kwot¹ 5 tysiêcy z³ przychodu rocznie, a nadwy¿ka
ponad tê kwotê bêdzie opodatkowana jako przy-
chód z tak zwanych innych Ÿróde³. Ta nadwy¿ka

nie bêdzie stanowi³a przychodu z pozarolniczej
dzia³alnoœci gospodarczej, a tym samym podatnik
nie bêdzie obowi¹zany chocia¿by do odprowadza-
nia zaliczek na podatek w ci¹gu roku czy te¿ do
prowadzenia odpowiednich ksi¹g podatkowych.
Z uwagi na wprowadzenie limitu, zwolnienie bê-
dzie warunkowane prowadzeniem ewidencji
sprzeda¿y, w której wykazywana bêdzie wielkoœæ
przychodu. W tym celu przychód bêdzie rejestro-
wany raz dziennie w ³¹cznej kwocie. Dodatkowym
warunkiem zwolnienia bêdzie sprzeda¿ przetwo-
rzonych produktów wy³¹cznie w miejscu przetwo-
rzenia lub na targowiskach.

Podsumowuj¹c, dodam, ¿e ta produkcja znaj-
duje siê dzisiaj zarówno poza oficjalnym obiegiem
pieniêdzy, jak i poza oficjalnym obiegiem gospo-
darczym. Tak naprawdê ona dzisiaj nie zasila fis-
kusa, dlatego nie bêdzie rodzi³a wydatków ani nie
zmniejszy przychodów dla bud¿etu pañstwa.
Mo¿na oczekiwaæ przede wszystkim, ¿e produ-
cenci domowej ¿ywnoœci wyjd¹ z szarej strefy. Li-
czymy tak¿e na to, ¿e bêdzie to zachêta do zak³a-
dania firm, ¿e ci, którzy spróbuj¹ produkcji w tym
niewielkim zakresie, ale ten niewielki zakres bê-
dzie ogranicza³ ich mo¿liwoœci rozwoju, w pew-
nym momencie podejm¹ decyzjê o za³o¿eniu w³a-
snej firmy i rozszerzeniu dzia³alnoœci tak, by nic
nie krêpowa³o ich poczucia radoœci tworzenia.

Ostatnia rzecz, ale byæ mo¿e pierwsza. Ta zmia-
na przyczyni siê do popularyzacji i wprowadzenia
produktów lokalnych, regionalnych, do oficjalne-
go obiegu. Bêdzie takim ko³em zamachowym do
tego, ¿e regiony Polski, tak jak innych pañstw
w Europie czy na œwiecie, bêd¹ wykorzystywa³y
¿ywnoœæ do promocji, bêd¹ tworzy³y nowe produ-
kty zwi¹zane z turystyk¹ kulinarn¹.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
9 marca rozpatrzy³y w pierwszym czytaniu
przedstawiony projekt ustawy, wprowadzi³y do
niego poprawki i wnosz¹ o przyjêcie przez Senat
jednolitego za³¹czonego projektu ustawy. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora?
Proszê bardzo, senator Wojciechowski, potem

senator Chróœcikowski i senator…

Senator Grzegorz Wojciechowski:

PanieMarsza³ku!Wysoka Izbo!PanieSenatorze!
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie

s³ychaæ.)
Nie s³ychaæ? W³¹czony jest…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Teraz

s³ychaæ.)
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Chodzi mi o kwestiê rachunków. Je¿eli ja kupiê
coœ u takiego rolnika, to jak bêdzie wygl¹da³o wy-
stawienie rachunku, który potem bêdzie mo¿na…
Bo to te¿ jest kwestia istotna. Ktoœ na przyk³ad
kupuje na firmê i potrzebuje rachunku, który
trzeba wprowadziæ do obrotu fiskalnego. Jak ta
sprawa bêdzie wygl¹daæ? Czy ten rachunek bê-
dzie móg³ byæ normalnie wprowadzony… Czy ta
sprawa bêdzie jeszcze wymagaæ doprecyzowania?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Od razu. Tak, Panie Marsza³ku?
Jak wczeœniej mówi³em, rolnik nie bêdzie wy-

stawia³ rachunków, a osoba kupuj¹ca nie bêdzie
mog³a wprowadzaæ tego do swojej ksiêgowoœci, bo
bêdzie to sprzeda¿ konsumentowi koñcowemu,
czyli nie firmom w celu dalszego, za³ó¿my, prze-
twórstwa, nie dla potrzeb dalszej odsprzeda¿y.
Jest to wyraŸnie okreœlone, w zwi¹zku z tym po-
wtarzam to, co wczeœniej powiedzia³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chcia³bym,

¿eby nie u¿ywano stwierdzenia „szara strefa”, bo
nas rolników to obra¿a, kiedy mówi siê, ¿e jesteœ-
my w szarej strefie. My jesteœmy tradycyjni, fun-
kcjonujemy od lat, od wieków i jeœli ktoœ mówi, ¿e
my dzia³amy w szarej strefie, to mnie to a¿ boli.
Prosi³bym, ¿eby jednak… We wszystkich pismach
tak piszecie, ¿e chcecie zlikwidowaæ szar¹ strefê
wœród rolników.

Kolejna sprawa to dzia³alnoœæ gospodarcza.
Dlaczego 5 tysiêcy, a nie 40–50 tysiêcy? Kto to jest
rolnik? Rolnik zgodnie z zapisem ustawy gospo-
daruje na 300 ha. Tak jest napisane w ustawie
o ustroju rolnym, w sk³ad gospodarstwa rodzin-
nego wchodzi do 300 ha ziemi. Co to jest te 5 tysiê-
cy obrotu, bo przecie¿ nie dochodu? To s¹ po pro-
stu œmieszne rzeczy. Jak tu mo¿na mówiæ o ubo-
cznej dzia³alnoœci… Czy pan uwa¿a, ¿e te 5 tysiêcy
to jest kwota, któr¹ nale¿y… Bo ja uwa¿am, ¿e ta
kwota jest zdecydowanie za ma³a i ¿e nale¿y j¹
podwy¿szyæ. I tak¹ poprawkê zg³oszê.

(Senator Kazimierz Kleina: Ale to by³o na posie-
dzeniu komisji. To by³o ustalone…)

Zada³em przed chwil¹ pytanie, czy pan senator
sprawozdawca uwa¿a, ¿e to wystarczy. Czy pan
senator nie rozumie mojego pytania?

(G³os z sali: Ale na posiedzeniu komisji…)
Proszê o czas w kolejnej turze pytañ. Dziêkujê.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku, ja bardzo bym prosi³, ¿eby
z tego, co mo¿e byæ naszym wielkim polskim atu-
tem, czyli z kie³basy wiejskiej, nie robiæ w tej chwi-
li kie³basy wyborczej.

My, wprowadzaj¹c te zmiany, mówimy o… Za-
cznê od tego stwierdzenia: „my rolnicy czujemy
siê obra¿eni”. Moja rodzina prowadzi gospodar-
stwo rolne, ale nie czujê siê tym obra¿ony. To, ¿e
coœ jest powszechnie akceptowane, nie oznacza,
¿e jest zgodne z prawem. A to jest niezgodne
z prawem. Utrzymywanie obecnej sytuacji do-
prowadza do tego, ¿e osoby, które produkuj¹
i przetwarzaj¹ w niewielkim zakresie – nie mówiê
o produkcji na skalê masow¹, bo te osoby z regu-
³y zak³adaj¹ firmy – robi¹ to nielegalnie. Robi¹ to
nielegalnie i dzisiaj nie mog¹ powiesiæ na swoim
gospodarstwie szyldu, ¿e sprzedaj¹ chleb czy
d¿em. Od jutra, je¿eli ta ustawa wejdzie w ¿ycie,
bêd¹ to mog³y zrobiæ. Dzisiaj musz¹ siê liczyæ
ze wszystkimi konsekwencjami, od inspekcji sa-
nitarnych, przez podatkowe, a¿ do tych zwi¹za-
nych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej.
Z powodu tych wszystkich wymagañ, których nie
spe³niaj¹, mog¹ byæ im postawione zarzuty.
W zwi¹zku z powy¿szym utrzymywanie takiego
stanu rzeczy jest konserwacj¹ sytuacji, w której
ludzie dzia³aj¹ niezgodnie z prawem, a my mówi-
my, ¿e maj¹ dalej tak robiæ.

Ja na coœ takiego siê nie zgadzam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku! Szanowny Kolego Senatorze!

Mam dwa krótkie pytania. Po pierwsze, jakie bêd¹
koszty wprowadzenia tych uregulowañ praw-
nych, które zamierzamy dzisiaj przeg³osowaæ? Po
drugie, jakie s¹ planowane zyski Skarbu Pañ-
stwa? Dziêkujê.

(Senator Piotr G³owski: Czy ja mogê poprosiæ
o doprecyzowanie? Jak rozumiem, chodzi o to, ja-
kie koszty poniesie pañstwo, tak?)

Ka¿da ustawa, któr¹ musi wprowadziæ admini-
stracja rz¹dowa, wi¹¿e siê z okreœlonymi koszta-
mi. A wiêc wprowadzenie tego typu zapisów, które
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mamy zamiar dzisiaj przyj¹æ, te¿ bêdzie siê wi¹za-
³o z kosztami. I te koszty bêdzie musia³ ponieœæ
rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej, podatnik, ka¿dy
z nas. Dlatego chcia³bym znaæ bilans konkret-
nych zysków, jakie uzyskamy dziêki zmianie
przepisów i wprowadzeniu tej ustawy, a tak¿e
wiedzieæ, jakie bêd¹ tego koszty.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê.

Senator Piotr G³owski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dzisiaj pañstwo nie czerpie z tego powodu pro-

fitów, bo nie mamy podatków. Koszty wprowadze-
nia nowych zapisów bêd¹ polega³y… Rolnicy wy-
pe³ni¹ jednostronicowy formularz, który z³o¿¹ od-
powiednio albo do Pañstwowej Inspekcji Sanitar-
nej, albo do Inspekcji Weterynaryjnej. Nale¿a³oby
mo¿e uwzglêdniæ koszt papieru jako koszt wpro-
wadzenia ustawy, ale ten koszt bêdzie le¿a³ po
stronie osoby zg³aszaj¹cej. Innych kosztów nie
ma, nie ma jako takich wydatków, które pañstwo
musia³oby w zwi¹zku z tym ponieœæ. Profity dzi-
siaj s¹ teoretyczne. Gdybyœmy za³o¿yli, ¿e to wszy-
stko wprowadzimy w normalny obieg gospodar-
czy i wszystkie te osoby bêd¹ mia³y firmê, to oczy-
wiœcie profity by³yby mo¿liwe do oszacowania. Ale
to mo¿na by uczyniæ jedynie w ramach fikcji lite-
rackiej, bo tego procesu nie ma i nie bêdzie. Ewen-
tualnym przychodem, który nale¿a³oby braæ pod
uwagê, jest pewna niewielka kwota zwi¹zana
z przekraczaniem tych 5 tysiêcy z³, czyli nadwy¿ki
w produkcji. Ale tak naprawdê nale¿a³oby liczyæ
i szacowaæ te kwoty, które wp³yn¹ w postaci po-
datków czy innych przychodów do bud¿etu pañ-
stwa w przysz³oœci, kiedy w pewnym momencie
niektóre z osób zdecyduj¹, ¿e ramy tej ustawy s¹
dla nich za w¹skie, ten niewielki zakres je ograni-
cza, i stwierdz¹, ¿e chc¹ dzia³aæ normalnie, bo
przetar³y ju¿ sobie szlak, chc¹ p³aciæ normalne
podatki i funkcjonowaæ jako przedsiêbiorcy w go-
spodarce.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski, a potem pan sena-

tor Chróœcikowski.
Przepraszam, ja nie zauwa¿y³em listy, która siê

tu pojawi³a.
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Jeszcze ja.)
Senator B³aszczyk, proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie. O jakich

w ogóle produktach mówimy? Tutaj ta lista chyba
bêdzie ograniczona, bo czêœæ produktów rolni-
czych, jak wiemy, wchodzi w dzia³y specjalne pro-
dukcji rolnej, czêœæ, o czym nawet dzisiaj mówiliœ-
my w punkcie wczeœniejszym, podlega ubojowi,
chodzi o produkty pochodzenia zwierzêcego,
i przetwórstwu. To ju¿ s¹ sprawy zwi¹zane z wete-
rynari¹, wchodzi te¿ tutaj Pañstwowa Inspekcja
Sanitarna. A wiêc jaka gama artyku³ów zostanie
objêta t¹ ustaw¹? Czy s¹ jakiekolwiek wyliczenia?
Tu mamy przychody, a czy jest jakieœ wyliczeniu
dochodu z tej niedu¿ej dzia³alnoœci dla gospodar-
stwa rolnego? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Powiem tak: najczêstsz¹ pomy³k¹ jest wi¹zanie

istniej¹cych dzisiaj rozporz¹dzeñ. A s¹ to nastê-
puj¹ce rozporz¹dzenia: ministra rolnictwa
w sprawie szczegó³owych warunków uznania
dzia³alnoœci marginalnej, lokalnej i ograniczonej,
ministra zdrowia w sprawie dostawy bezpoœre-
dnich œrodków spo¿ywczych, ministra zdrowia
w sprawie ogólnych odstêpstw od wymagañ higie-
nicznych w zak³adach produkuj¹cych ¿ywnoœæ
tradycyjn¹ niezwierzêcego pochodzenia. Docho-
dzi do mylenia tych trzech rozporz¹dzeñ, które s¹
uzupe³nieniem tej ustawy, z ide¹ tego, co chcemy
zmieniæ. Te rozporz¹dzenia mówi¹ o obni¿aniu
warunków sanitarnych czy weterynaryjnych
w stosunku do produkcji.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Tradycyjnej…)
Tak, o obni¿aniu warunków sanitarnych. Ale

nadal obowi¹zuje u nas ustawa o swobodzie dzia-
³alnoœci gospodarczej, która jest aktem wy¿szego
rzêdu w stosunku do rozporz¹dzeñ zobowi¹zu-
j¹cych producenta do za³o¿enia firmy, nawet je¿eli
on chcia³by produkowaæ na bardzo niewielk¹ ska-
lê, ale w sposób w miarê sta³y, w miarê stabilny. I ta
ustawa ma tylko to zmieniæ, pozosta³e warunki s¹
pomocnicze. A wiêc sytuacja jest taka: z jednej
strony jest ustawa, która przygotowuje nas do ¿y-
cia w gospodarce, ale nie zmusza do za³o¿enia fir-
my, a z drugiej strony mamy trzy rozporz¹dzenia,
które mówi¹, ¿e nasze warunki sanitarne w domu,
gdzie my to bêdziemy produkowaæ, s¹ obni¿one.
I dopiero komplementarnoœæ tego powoduje, ¿e
mo¿emy powiesiæ szyld i powiedzieæ: od jutra pro-
dukujê kie³basê, bêdê piek³ chleb, bêdê wytwarza³
d¿em itp. Nawet trudno jest mi wymieniæ, co ludzie
w Polsce produkuj¹, w ró¿nych miejscach kraju,
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w zale¿noœci od regionu. Dowiadujemy siê tego,
kiedy podró¿ujemy po Polsce. Jeœlibyœmy tutaj o to
zapytali, to ka¿dy by wymieni³ chocia¿ jeden taki
produkt, którego inni nie znaj¹. I wszystkie te pro-
dukty, i zwierzêce, i pochodzenia roœlinnego, bê-
dzie obejmowa³a omawiana nowelizacja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Senator Jerzy Chróœcikowski, proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, mówi³ pan

o ró¿nych rozporz¹dzeniach, ale te rozporz¹dze-
nia, jak pan dok³adnie wie, zawsze maj¹ podstawê
prawn¹, czyli ustawê, która do nich odsy³a, i jesz-
cze rozporz¹dzenia Unii Europejskiej. Je¿eli pan
mówi, ¿e chcia³by pan coœ uporz¹dkowaæ, to po-
wiem, ¿e ja te¿ bym chcia³, ¿eby pan to uporz¹dko-
wa³ i przygotowa³ taki projekt, który mówi o tym
jasno. Charakter uboczny dzia³alnoœci gospodar-
czej – tak pan pisze w swoim akcie, piszecie tak ja-
ko grupa senatorów. Nazwijcie to jasno, ¿e to jest
ustawa o dzia³alnoœci gospodarczej rolniczej ubo-
cznej. I napiszcie ca³¹ ustawê, napiszcie, jak j¹
nale¿y rozumieæ, a tak¿e o tym, ¿e obowi¹zuje ta-
kie a takie rozporz¹dzenie, dodajcie do tego prze-
pisy szczegó³owe. Wtedy rolnik bêdzie wiedzia³,
czym ma siê pos³u¿yæ. A pan robi tylko taki wy-
trych. Tak jak te rozporz¹dzenia, tak samo wy po-
kazujecie, ¿e mo¿na coœ robiæ. Ale ¿aden rolnik
nie bêdzie wiedzia³, jak ma funkcjonowaæ, bêdzie
totalny ba³agan. My jako Senat nie powinniœmy
takiego ba³aganu robiæ. Robimy totalny ba³agan
w ten sposób. Zróbmy coœ, nazwijmy tê ustawê
inaczej, do³¹czmy do tego zmiany innych ustaw,
z których bêdzie wynika³o to, to i to.

Ten projekt jest totalnie niedorobiony – tak
bym to okreœli³. Sejm bêdzie musia³ pochyliæ siê
nad t¹ propozycj¹ i zrobiæ z niej coœ porz¹dnego.
Jeœli to przeg³osujemy w obecnej wersji, to nie bê-
dzie to nic korzystnego dla rolnika. To jest po pro-
stu nastêpna ³amig³ówka, bêdzie to rodziæ nastê-
pne problemy. Nigdzie nie mówi siê o tym, co siê
stanie, kiedy przychód rolnika przekroczy te 5 ty-
siêcy. Co on ma wówczas zrobiæ? Ma lecieæ i zg³a-
szaæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czy urz¹d fiskalny
sam do niego wchodzi z informacj¹, ¿e ju¿ trzeba
p³aciæ podatek? Nie ma jasnoœci co do tego, jakie
s¹ sankcje. Nie mówi siê o sankcjach i wielu in-
nych dzia³aniach, które powinny byæ w takiej
ustawie zapisane. Jest to sprytnie zrobiony wy-
trych, napisano, ¿e w ramach dzia³alnoœci itd.

A ile niebezpieczeñstw czeka na rolnika, który
nie zna prawa? My go nara¿amy. Ka¿da kontrola

w przypadku ka¿dej sprzeda¿y mo¿e byæ dla tego
rolnika… Kontroluj¹cy pyta go: masz ksi¹¿kê?
A jest niejasne, czy tê ksi¹¿kê to ma mieæ w domu,
czy ma j¹ mieæ w trakcie sprzeda¿y, na przyk³ad
na targowisku, i pokazywaæ. To jest pytanie. Co
dalej z tym wszystkim? Gdzie ma byæ prowadzona
ta ewidencja? Nic z tego nie wiadomo. A wiêc je¿eli
dajemy to rolnikom, którzy maj¹ dzia³alnoœæ ubo-
czn¹, jak pan pisze, to wszystko musi byæ jasno
wy³o¿one. To nie jest dla przedsiêbiorców, którzy
musz¹ siê nauczyæ ca³ego rzemios³a i prawa, jeœli
chc¹ podj¹æ dzia³alnoœæ i zatrudniæ sobie praco-
wników.

Jeœli mamy uchwalaæ ustawê, to tak¹, która
daje szansê sprawnego funkcjonowania legisla-
cyjnego, jak pan sam przed chwil¹ powiedzia³.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A py-
tanie?)

Pytanie brzmi tak: czy pan chce zmieniæ tytu³
tej ustawy, inaczej j¹ nazwaæ?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
wniosek. To mo¿e podczas dyskusji…)

Senator Piotr G³owski:
Rozumiem, ¿e to by³o oœwiadczenie. Ja tak to

odebra³em.
Z przykroœci¹ s³ucha³em tej wypowiedzi. My

tworzymy prawo w taki sposób, do jakiego jesteœ-
my uprawnieni. Byæ mo¿e zebranie wszystkich
ustaw, wszystkich rozporz¹dzeñ i stworzenie ko-
deksów jest œwietnym rozwi¹zaniem, ale to nie
obowi¹zuje zarówno w tym przypadku, jak i w ty-
si¹cu innych, z którymi dzisiaj, na poprzednim
posiedzeniu i jeszcze wczeœniej mieliœmy do czy-
nienia. Dlatego by³oby trudno próbowaæ to dzisiaj
zbieraæ, ingerowaæ w to i tworzyæ jeden kodeks
akurat dla tej wybranej i tutaj z du¿ym zaintere-
sowaniem omawianej przez pana senatora spra-
wy. Ale przecie¿ od zajmowania siê promocj¹ tego,
jak prawo ma byæ wdra¿ane i jak ono ma funkcjo-
nowaæ, s¹ ró¿ne stowarzyszenia i instytucje. Pan
senator jest przewodnicz¹cym zwi¹zku zawodo-
wego, który równie¿ móg³by siê zaj¹æ tak¹ dzia³al-
noœci¹, aby tê wiedzê, jaka jest zawarta zarówno
w tej ustawie, jak i w ró¿nych innych aktach, jak
mówiliœmy, na przyk³ad w rozporz¹dzeniach…
A rozporz¹dzenia wynikaj¹ z ustawy o bezpie-
czeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia, z ustawy o produk-
tach pochodzenia zwierzêcego oraz z przyjêtych
przez Parlament Europejski i Radê rozporz¹dzeñ
nr 853 i 852 z 2002 r. Wszêdzie tam ta wiedza jest
zawarta i, tak jak w ka¿dym innym przypadku,
musz¹ tylko albo powstaæ odpowiednie przewo-
dniki, albo siê znaleŸæ odpowiednie instytucje,
które siê tym zajm¹. Nie wyobra¿am sobie, aby
Senat albo Sejm by³y zobowi¹zane b¹dŸ upra-
wnione do takich dzia³añ. Powiem jedno: Polska
Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego w³aœnie
weŸmie na siebie tak¹ dzia³alnoœæ informacyjno-
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-edukacyjn¹. Tutaj wszystko jest tak proste, ¿e
mówienie, i¿ to coœ komplikuje i powoduje sytua-
cje utrudniaj¹ce… Wydaje mi siê, ¿e tak napraw-
dê odchodzimy od bardzo prostego dokumentu,
który, w naszym mniemaniu, powinien pomagaæ
rolnikom, i zmierzamy ku czysto politycznej dys-
kusji, której chcia³bym unikn¹æ.

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

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie:

czy wprowadzenie procedowanych poprawek nie
spowoduje bankructwa ma³ych zarejestrowa-
nych firm? Ich w³aœciciele musz¹ op³acaæ ZUS,
prowadziæ ksiêgowoœæ, uzyskiwaæ odpowiednie
koncesje, co wp³ywa na zwiêkszenie kosztów wy-
tworzenia produktów. Dziêkujê.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To jest, powie-

dzia³bym, odpowiedŸ na zarzuty, które przed
chwileczk¹ zosta³y sformu³owane i pad³y z drugiej
strony, mianowicie ¿e kwota jest za ma³a i ¿e
uprawnieñ jest za ma³o. Z jednej strony na pewno
nale¿y znaleŸæ rozwi¹zanie, które pozwoli nam
skosztowaæ tych produktów i zrobiæ to w œwietle
prawa, zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ i rozpo-
rz¹dzeniami, z drugiej strony nie mo¿na doprowa-
dziæ do upadku firm, które zarejestrowa³y swoj¹
dzia³alnoœæ i dzia³aj¹ zgodnie z ustaw¹ o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej. To, ¿e mówimy
o tak ograniczonej dzia³alnoœci, ¿e nie powinna
ona wp³yn¹æ na rynek sprzeda¿y, rynek produ-
centów robi¹cych to zawodowo i w sposób profe-
sjonalny, to jak siê wydaje, jest ten z³oty œrodek.
To ma byæ dodatek. A jaki on powinien byæ? Bar-
dzo d³ugo myœleliœmy, jak to okreœliæ, i tu odnoszê
siê do pytania pana senatora, dlaczego nie wpisa-
liœmy konkretnych informacji, konkretnych liczb.
Dlatego, ¿e patrz¹c na Konstytucjê Stanów Zje-
dnoczonych, która mimo i¿ jest bardzo cienk¹
ksi¹¿eczk¹, jest wystarczaj¹ca, wyszliœmy z za³o-
¿enia, ¿e okreœlanie, i¿ jajecznica – oczywiœcie ja-
jecznicy to nie dotyczy – z dziesiêciu jajek jest
w porz¹dku, a z jedenastu ju¿ nie, bêdzie kolejn¹
fikcj¹, bo bêdzie to coœ, czego nie mo¿na bêdzie
sprawdziæ. Je¿eli napiszemy, ¿e ktoœ mo¿e sprze-
daæ dziesiêæ s³oików dziennie, to jak bêdziemy
kontrolowaæ, czy on sprzeda³ ich dziewiêæ, czy je-
denaœcie? W zwi¹zku z tym w takich sytuacjach
zawsze nale¿y siê kierowaæ przede wszystkim

zdrowym rozs¹dkiem, rozumem i przyzwoitoœci¹.
Wprowadzaj¹c nasz¹ zmianê, nie chcemy dopro-
wadziæ do wybuchu lokalnej dzia³alnoœci, której
do dzisiaj nie by³o, ale raczej usankcjonowaæ to,
co ju¿ siê dzieje. Nam chodzi o to, co ju¿ siê dzieje,
co funkcjonuje i o czym wszyscy wiemy, bo wie-
my, ¿e jeden s¹siad produkuje d¿emy, drugi robi
sery, a trzeci piecze chleb. I to nie powinno mieæ
wp³ywu na lokalny rynek producentów, lokalny
rynek sprzeda¿y.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

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

rze! Troszeczkê ju¿ historyczn¹ kwesti¹ jest to, ¿e
rolnikom zawsze przys³ugiwa³o prawo sprzeda¿y
w³asnych produktów, prostych albo przetworzo-
nych w takim zakresie, w jakim mogli to zrobiæ
w swoim gospodarstwie. To prawo obowi¹zuje od
bardzo dawna. Po prostu sprzeda¿ odbywa³a siê
na rynkach, przydzielane by³o prawo organizowa-
nia targów itd. Obecnie to prawo zosta³o, nie
wiem, czy pan senator to zauwa¿y³, w pewnym
sensie ograniczone, poniewa¿ targi s¹ przenoszo-
ne za miasto. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby przyj¹æ
ciep³o pana inicjatywê.

Jednak wiele kwestii budzi tutaj zastrze¿enia.
Pierwsza kwestia. Komu bêdzie przys³ugiwa³o
prawo sprzeda¿y? Ma³¿onkowi, ma³¿once, dzie-
ciom czy wszystkim równoczeœnie i na ka¿dego
bêdzie po 2 tysi¹ce z³?

Druga kwestia, któr¹ pan, Panie Senatorze, po-
ruszy³, dotyczy chleba. Obawiam siê, ¿e tutaj za-
chodzi pewien konflikt, bowiem chleb, z uwagi na
to, ¿e przetworzenie zbo¿a na m¹kê to przetworze-
nie przemys³owe, jest ju¿ produktem przemys³o-
wym. Generalnie rolnictwo definiuje siê jako
przetwarzanie przemys³owe, a nie bezpoœrednie
wk³adanie do garnka, bo wtedy to jest ogrodni-
ctwo lub warzywnictwo. A wiêc je¿eli chodzi o tê
kwestiê, to tutaj mo¿e powstaæ problem interpre-
tacyjny, o czym pan minister wspomina³ podczas
omawiania poprzedniego punktu. Zatem czy pa-
na zdaniem ten projekt ustawy zapewnia bezpie-
czeñstwo interpretacyjne? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Pad³o pyta-

nie, komu to prawo przys³uguje. To zosta³o zmie-
nione w trakcie pracy komisji. Ostatecznie uzna-
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l iœmy racje naszego Biura Legislacyjnego
i uwzglêdniliœmy kilka wniosków, które siê poja-
wia³y. Wczeœniej zosta³o zapisane, ¿e przepisów
ustawy nie stosuje siê do dzia³alnoœci rolników
w zakresie sprzeda¿y konsumentom przetworzo-
nych osobiœcie, przez rolnika, produktów. Ponie-
wa¿ tak naprawdê w polskim prawie pojêcie rolni-
ka nie jest dobrze doprecyzowane, ale w ustawie
o KRUS jest podany dosyæ dok³adny katalog osób
uprawnionych, wykorzystaliœmy to i dopisaliœmy
sformu³owanie „przetworzonych osobiœcie lub
przez domowników rolnika”. To oznacza ca³¹ ro-
dzinê, czyli ka¿da osoba, która mieszka w gospo-
darstwie, bêdzie mia³a prawo zarówno do prze-
twarzania, jak i do sprzeda¿y.

Co do tej szczególnej historii chleba, ja s³u¿ê
adresem gospodarstwa, które jednoczeœnie pro-
dukuje zbo¿e, ma m³yn i piecze chleb, który z du-
¿ym powodzeniem sprzedaje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Senatorze, krótkie pytanie, skoro jesteœ-

my, ¿e tak powiem, w tej dzia³ce naszego obrado-
wania. Chcia³abym zapytaæ o tak zwane runo leœ-
ne: grzyby, jagody i inne, z którego rolnicy bardzo
czêsto korzystaj¹. W myœl tego, o czym pan wspo-
mnia³, ¿e to ma byæ produkt w³asny, powstaje py-
tanie, czy jest mo¿liwoœæ takiego przetwarzania
i sprzedawania? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr G³owski:
Tak, ju¿ odpowiadam. W dzisiejszym zapisie

art. 4 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej mówi siê, ¿e przepisów tej ustawy nie stosuje
siê do dzia³alnoœci wytwórczej w rolnictwie w za-
kresie upraw rolnych, chowu, hodowli zwierz¹t,
ogrodnictwa, warzywnictwa, leœnictwa i rybactwa
œródl¹dowego, a tak¿e wynajmowania przez rolni-
ków pokoi i sprzeda¿y posi³ków domowych oraz
œwiadczenia w gospodarstwach rolnych innych
us³ug zwi¹zanych z pobytem u rolników. Teraz do
tego dodajemy przetwarzanie w inny sposób ni¿
przemys³owy produktów roœlinnych lub zwierzê-
cych wytworzonych w gospodarstwie. W tej czêœci
tego nie ma, ale w rozporz¹dzeniach, o których

wczeœniej te¿ mówi³em, chocia¿by w rozporz¹dze-
niu o dostawach bezpoœrednich, o ile dobrze pa-
miêtam, jest mowa o tym, ¿e to mo¿e obejmowaæ
produkty produkcji pierwotnej pochodzenia roœ-
linnego oraz pozosta³e surowce pochodz¹ce z do-
konywanych osobiœcie zbiorów zió³ i runa leœne-
go. Czyli dzisiaj mamy tak¹ sytuacjê, która nie
zmusza nas do podejmowania dzia³añ w tym kie-
runku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Senator B³aszczyk.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania. Pierwsze: czy pan, Panie

Senatorze, i osoby podpisane pod tym projektem
przeprowadziliœcie jakieœ konsultacje co do kwot
i co do tej zmiany ustawy, a jeœli tak, to z kim te
konsultacje by³y przeprowadzane, z jakimi œro-
dowiskami? Czy s¹ jakieœ opinie tych œrodowisk
co do ustawy? I pytanie drugie, chcia³bym wróciæ
do wypowiedzi pana senatora wskazuj¹cego, ¿e
na przyk³ad gospodarstwa, gdzie istnieje m³yn
i wypieka siê chleb, musz¹ prowadziæ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹, bo chyba nie dzia³aj¹ w szarej
strefie? Raczej prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodar-
cz¹, je¿eli posiadaj¹ m³yn i wypiekaj¹ chleb. Tym
bardziej, wracaj¹c do sprawy tego chleba, jest tu
problem uzyskania m¹ki, przetwórstwa zbo¿a na
m¹kê, ¿eby wypiekaæ chleb. Dlatego pytam, jak
to bêdzie funkcjonowa³o w tej sytuacji i w œwietle
projektu ustawy, który pan senator przedstawi³.
Dziêkujê.

Senator Piotr G³owski:

Na pocz¹tku nadmieni³em, ¿e jednym z inicja-
torów pomys³u wskazuj¹cym problem sta³a siê
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego,
a wiêc instytucja, która w³aœnie ma dbaæ, by to,
o czym dzisiaj tu mówimy, mog³o siê odbywaæ,
aby tak w³aœnie siê dzia³o i aby pojawia³ siê ten
rozwój, zarówno co do liczby produktów, jak
i miejsc ich sprzeda¿y oraz producentów. Jedn¹ z
najwiêkszych konsultacji, powiem ju¿ tu tak poli-
tycznie, jako Platforma przeprowadziliœmy jesie-
ni¹, kiedy ten projekt powstawa³. By³o kilkaset
spotkañ w Polsce w œrodowiskachwiejskich
i myœlê, ¿e wszyscy siedz¹cy tu senatorowie w ta-
kich spotkaniach uczestniczyli. Zadawaliœmy
tam pytania, jaka jest opinia na ten temat. Wiêk-
szego badania opinii ni¿ to, tak bym powiedzia³,
w sprawie ustawy chyba nie przeprowadzono.
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Odpowiedzi zawsze by³y jednoznaczne i jednozna-
cznie pozytywne. Nie by³o takich g³osów, ¿e ktoœ
znalaz³ problemy, o jakich my tu mówimy. A co do
ostatniej kwestii, o której tu mowa, to ja niestety
nie mam ani uprawnieñ, ani ochoty, aby byæ kon-
trolerem osób, u których kupujê, w zwi¹zku z tym
nie wiem, czy one prowadz¹ dzia³alnoœæ legalnie,
czy nielegalnie, nie wiem, czy robi¹ to jako osoby
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W zwi¹zku
z tym na to pytanie nie jestem w stanie odpowie-
dzieæ.

(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Mamy opinie
jakichœ przedsiêbiorstw, które by o tym mówi³y?)

Mamy opinie ministerstw i to, powiedzia³bym,
prawie wszystkich. W tej chwili nie zabra³em tego
ze sob¹, ale jest ca³a masa dokumentów, bo o ta-
kie opinie wystêpowaliœmy, zarówno komisja rol-
nictwa, jak i komisja bud¿etu oraz komisja usta-
wodawcza.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gorczyca.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Panie Senatorze, ja chcia³bym ze swoim pyta-
niem pójœæ jeszcze troszeczkê dalej ni¿ pani se-
nator Rotnicka. Muszê stwierdziæ, ¿e ka¿da
ustawa, która spowoduje wzrost dochodów mie-
szkañców wsi, konkretnie rolników, jest pozyty-
wna i po¿¹dana. Ale chcia³bym zapytaæ pana se-
natora, czy na przyk³ad rolnik myœliwy, który
jest stowarzyszony w Polskim Zwi¹zku £owiec-
kim i który pozyska dziczyznê, a wiemy, ¿e jest
problem z zagospodarowaniem dziczyzny, cena
dzika za kilogram waha³a siê w granicach 2 z³, to
s¹ ceny z ubieg³ego roku… Dobrze by³oby rze-
czywiœcie podnieœæ tê wartoœæ dodan¹, przynaj-
mniej dla kó³, które maj¹ teraz ogromne k³opoty
z wyp³acaniem odszkodowañ. Czyja jest zwie-
rzyna? Zwierzyna jest w³asnoœci¹ Skarbu Pañ-
stwa, ale z chwil¹, kiedy myœliwy j¹ pozyska,
przechodzi ona na w³asnoœæ ko³a. Ko³o jest sto-
warzyszeniem, czyli mo¿na powiedzieæ, ¿e
cz³onkowie tego stowarzyszenia mog¹ przeka-
zaæ ustrzelon¹ sztukê myœliwemu. Myœliwy to
oczywiœcie rolnik, mo¿e to przerobiæ i zbyæ z wiê-
ksz¹ wartoœci¹ dodan¹. Czy ta ustawa reguluje
tego typu przypadki? Nie ukrywam, ¿e mog³oby
to znacznie poprawiæ sytuacjê kó³ ³owieckich,
które w tej chwili maj¹ w Polsce ogromne k³opo-
ty z funkcjonowaniem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Musia³bym mieæ wiedzê na temat ustawy ³o-

wieckiej – a tej wiedzy nie mam – jak wygl¹da cho-
cia¿by w³asnoœæ, czy to jest w³asnoœæ… Propozy-
cja mówi wyraŸnie, ¿e zarówno przetworzenie, jak
i pochodzenie musi dotyczyæ tego gospodarstwa,
to musi byæ z tego gospodarstwa. To przejœcie ja-
k¹œ poœredni¹ drog¹ przez ko³o ³owieckie jest dla
mnie w tej chwili niejasne. W zwi¹zku z tym nie
bêdê siê wypowiada³, ale wydaje mi siê, ¿e nie.

(Senator Stanis³aw Gorczyca: Panie Senatorze,
jest to pewna analogia do runa leœnego.)

Jeszcze sekundkê, zerkniemy tylko do tego…
Myœlê, ¿e mam tu ewentualnie wsparcie panów
ministrów, wiêc gdyby mo¿na by³o póŸniej dojœæ
do takich bardzo szczegó³owych pytañ, które wy-
chodz¹ poza standardowe myœlenie o gospodar-
stwie rolnym, to…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa. Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Mia³em zadaæ dwa pytania, ale zadam trzy,
z uwagi na to, ¿e sprowokowa³ mnie mój poprze-
dnik, pytaj¹cy kolega senator. To bêdzie pierwsze
pytanie. Niech pan senator sprawozdawca powie,
i mo¿e prosi³bym o realn¹ kwotê, jaki wzrost do-
chodów uzyska rolnik, je¿eli sprzeda te produkty
rolne za maksymaln¹ dopuszczaln¹ kwotê. Jaki
dodatkowy dochód on uzyska z powodu tego zwol-
nienia z tytu³u ustawy? To jest bardzo wa¿ne py-
tanie.

Drugie pytanie. Chcia³bym zapytaæ, jaki pro-
cent udzia³u bêdzie stanowiæ ten obrót gospo-
darstw rolnych w wysokoœci do 5 tysiêcy z³ w sto-
sunku do ogólnego obrotu produktami rolno-spo-
¿ywczymi wytwarzanymi przez rolników.

I trzecie pytanie. Chcia³bym zapytaæ, czy pan
nie przewiduje wprowadzenia kas fiskalnych
w tego typu dzia³alnoœci gospodarczej, z uwagi na
to, ¿e… No, mo¿e nie teraz, tylko byæ mo¿e za kilka
miesiêcy. Bo w³aœciwie jest to otwarcie furtki do
wprowadzenia kas fiskalnych. Skoro nawet bab-
cie klozetowe czy kioskarki maj¹ kasy fiskalne, to
niejako nastêpstwem tego mo¿e byæ wprowadze-
nie kas fiskalnych w celu rejestrowania tego typu
dzia³alnoœci. Pan siê odwo³ywa³ do rozumu, do
m¹droœci, do racjonalnoœci i roztropnoœci. Jeœli
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biorê pod uwagê sprawê problemów finansów
pañstwa, to myœlê, ¿e mo¿e siêgniemy po to roz-
wi¹zanie i tak¿e tu wprowadzimy kasy fiskalne.
Chodzi o to, ¿eby mo¿na by³o w sposób bardzo
precyzyjny wyliczyæ, czy rolnik nie przekroczy³ tej
kwoty 5 tysiêcy z³…

(G³os z sali: 40–45 tysiêcy.)
…czy kwoty 40–45 tysiêcy, jak tu kolega pod-

powiada.

Senator Piotr G³owski:
Dziêkujê bardzo za pytanie.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Pytania.)
Za pytania.
Myœlê, ¿e nikt nie prowadzi badañ szarej strefy

w Polsce, w zwi¹zku z tym nie mamy takiej wiedzy
i chyba nikt nie ma takiej wiedzy. Mo¿emy jedynie
myœleæ…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Przepraszam, Panie
Marsza³ku, mam dodatkowe pytanie. Czy rolni-
ctwo, czy rolnik nale¿y do szarej strefy? Bo do tej
pory rolnik móg³ sprzedawaæ, a teraz…)

Nie mo¿na. Nie mo¿na, Panie Senatorze. Proszê
nie wprowadzaæ obecnych na tej sali ani tych
osób, które ewentualnie kiedyœ czyta³yby czy og-
l¹da³yby ten przekaz, w b³¹d. Nie wolno w Polsce
prowadziæ przetwórstwa, jeœli nie za³o¿y³o siê fir-
my. Nie wolno. I w³aœnie po to jest ta ustawa, ¿eby
mo¿na to by³o robiæ… To jest pierwsza sprawa.
A je¿eli czegoœ nie wolno robiæ, a to siê robi, to jest
to szara strefa. Mo¿emy udawaæ, ¿e tak nie jest,
mo¿emy mieæ ró¿ne pogl¹dy na ten temat, ale,
niestety, taka jest sytuacja. Utrzymywanie takie-
go zjawiska oznacza w³aœnie utrzymywanie ludzi
w dzia³aniach nieprawnych. Je¿eli ktokolwiek na
tej sali mia³by na to ochotê, to… By³bym zdziwio-
ny, gdyby byli to w³aœnie panowie.

Czy bêd¹ kasy fiskalne? Je¿eli ktoœ siê zag³êbi
w to, co jest napisane w projekcie tej ustawy, to
doczyta, ¿e dotyczy to wy³¹czenia tej produkcji,
tego przetwórstwa z dzia³alnoœci gospodarczej.
Dzia³alnoœæ gospodarcza jest faktycznie objêta
wieloma restrykcjami, dotycz¹cymi chocia¿by
wprowadzenia kas fiskalnych. Je¿eli coœ nie jest
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, to nie wymaga siê kas
fiskalnych.

Jaka jest wysokoœæ szacowanych przychodów?
Mówimy tu o kwocie, która jest zwolniona z podat-
ku. Ta kwota jest prosta do okreœlenia, w tej pro-
pozycji jest to 5 tysiêcy z³. Ka¿da nadwy¿ka ponad
tê kwotê nie skutkuje zak³adaniem firmy, a ka¿da
nadwy¿ka, która zostanie raz w roku wykazana,
bêdzie podlega³a ogólnym zasadom opodatkowa-
nia. Mamy jeszcze kwotê woln¹ od podatku wyno-
sz¹c¹ 3 tysi¹ce 100 z³. Gdybyœmy to zsumowali, to
mo¿na by przyj¹æ, ¿e mniej wiêcej, tak w zaokr¹g-
leniu, kwota 1 tysi¹ca z³ miesiêcznie, pochodz¹ca

ze sprzeda¿y – myœlê, ¿e tak nale¿a³oby na to spoj-
rzeæ – bêdzie zwolniona zupe³nie od podatku. Czy
to du¿o, czy ma³o? To oczywiœcie zale¿y od tego,
jaki ktoœ ma dzisiaj pogl¹d. Zale¿y to od tego, czy
ktoœ bêdzie uwa¿a³, ¿e nale¿a³oby wprowadziæ
nielimitowany poziom, czy te¿, tak jak zauwa¿y³
jeden z senatorów, ktoœ bêdzie zdania, ¿e ka¿da
zmiana id¹ca jeszcze dalej mo¿e zachwiaæ nor-
malnie funkcjonuj¹cym rynkiem dzia³alnoœci go-
spodarczej, jaki mamy dzisiaj.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Senatorze Sprawozdawco! Jest tu
ust. 35, w którym mówi siê, ¿e zwolnienie, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 71a, nie ma zastosowa-
nia. Nie bêdê przytacza³ tu pktu 1 i pktu 2, ale
przytoczê pkt 3: je¿eli sprzeda¿ wystêpuje w sta-
³ych, wyodrêbnionych miejscach sprzeda¿y…
itd. Co nale¿y rozumieæ przez pojêcie sta³ych, wy-
odrêbnionych miejsc sprzeda¿y? Z kolei w koñ-
cówce tego zdania mówi siê: przeznaczone do
prowadzenia handlu. Czyli jedno drugiemu za-
przecza, ja tak to rozumiem. Proszê wyt³uma-
czyæ, jak rozumieæ pierwsz¹ czêœæ zdania, a jak
koñcow¹ czêœæ zdania.

Senator Piotr G³owski:

Mówimy o pkcie 3, tak?
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Tak.)
„Je¿eli sprzeda¿ nastêpuje w sta³ych wyodrêb-

nionych miejscach sprzeda¿y, z wyj¹tkiem
miejsc, w których produkty te zosta³y wytworzone
oraz z wyj¹tkiem sprzeda¿y na targowiskach,
przez które rozumie siê wszelkie miejsca przezna-
czone do prowadzenia handlu”. Myœlê, ¿e odpo-
wiedŸ jest stosunkowo prosta. Sta³e miejsca
sprzeda¿y s¹ wy³¹czone z tej ustawy. Wskazano
dwa wy³¹czenia…

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Jak to rozu-
mieæ?)

To oznacza, ¿e mo¿na sprzedawaæ te produkty
tam, gdzie siê je produkuje, czyli w swoim gospo-
darstwie, i na ka¿dym targowisku, gdzie jest pro-
wadzony handel, a nie mo¿na sprzedawaæ ich na
przyk³ad w sklepie. Nie w sklepie.

(Senator Leon Kieres: A w hali targowej?)

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Ale ten zapis… Przepraszam, mam pytanie po-

mocnicze, mo¿e bêdzie pan móg³ mi to wyjaœniæ.
(Senator Piotr G³owski: Tak?)
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Bo to po przecinku… No, w tym samym zdaniu
za ka¿dym razem po przecinku jest… W pocz¹tko-
wej czêœci, jak rozumiem, chodzi o sta³e miejsca
sprzeda¿y, a w czêœci koñcowej jest mowa o miej-
scach przeznaczonych do sprzeda¿y. Ja rozu-
miem, ¿e mo¿e to byæ te¿ sklepik, wiêc nie wiem,
dlaczego…

Senator Piotr G³owski:
Nie, nie, jest powiedziane wyraŸnie, Panie Se-

natorze: „oraz z wyj¹tkiem sprzeda¿y na targowis-
kach”. Na targowiskach. Tam jest op³ata targowa,
jest coœ takiego, co siê nazywa op³at¹ targow¹. Je-
¿eli jest pobierana op³ata targowa, to jesteœmy na
targowisku.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Ale tam po prze-
cinku…)

(G³os z sali: Ch³opie, przecie¿ to pójdzie jeszcze
do Sejmu. Daj sobie spokój.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze! Jeszcze jedna kwestia interpretacyjna. Czy
na przyk³ad kiszenie kapusty jest jej przetwarza-
niem, czy nie jest?

(G³os z sali: A deptanie?)
Ile tej kapusty bêdê móg³ sprzedaæ? Czy zaki-

szenie kapusty to jest forma jej przechowywa-
nia, czy forma jej przetworzenia? I ile mogê tej
kapusty sprzedaæ? Czy mam limit tych 5 tysiê-
cy, czy te¿ mogê sprzedaæ nieograniczon¹ iloœæ?
Dziêkujê.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Tutaj pan dotkn¹³ chyba najwiêkszego absurdu,
jaki jest w polskim prawie, bo rozporz¹dzenie mi-
nistra zdrowia w sprawie dostaw bezpoœrednich,
czyli, powiedzia³bym, takich nieprzetworzonych
produktów, obejmuje równie¿ wyj¹tkowo… „Do-
stawy bezpoœrednie – mówi siê o tym w pkcie 2 –
obejmuj¹ równie¿ œrodki spo¿ywcze pochodz¹ce
z produktów lub surowców, o których mowa
w ust. 1, w postaci kiszonej lub suszonej.” I dzisiaj
jest taka absurdalna sytuacja, ¿e mo¿emy sprze-
daæ g³ówkê kapusty, mo¿emy tê kapustê ukisiæ
i sprzedaæ, ale poszatkowaæ i sprzedaæ ju¿ nie mo-

¿emy. I my w³aœnie teraz chcemy za pomoc¹ tej
zmiany ten idiotyzm zlikwidowaæ.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: 5 tysiêcy.)
Ta wartoœæ… Panowie Senatorowie, jeszcze raz

powtórzê: mylicie przedmiot rozporz¹dzenia, któ-
re mówi o jakoœci sanitarnej dostaw, z tym, co jest
prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej. Ja to
ju¿ dwa razy podkreœla³em. Jedno z drugim nie
ma nic wspólnego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Borys-Damiêcka.

Senator Barbara Borys-Damiêcka:
Panie Marsza³ku, mam pytanie dotycz¹ce kwe-

stii formalnej. Od d³u¿szego czasu pytania zadaj¹
panowie bêd¹cy cz³onkami komisji, na posiedze-
niu której, wydaje mi siê, powinno to byæ bardzo
dok³adnie omówione, ¿eby rozwiaæ w¹tpliwoœci.
W dodatku to przewodnicz¹cy tej komisji zadaje
w tej chwili wiele pytañ. (Oklaski) Czy my nie po-
padamy, Panie Marsza³ku, w jakiœ absurd i bez-
sens? Co robi³a wczeœniej komisja? Gdzie byli ci
panowie, kiedy komisja powinna by³a te wszyst-
kie zagadnienia i w¹tpliwoœci omawiaæ? No, nie
kompromitujmy siê!

(G³oszsali:Mo¿epanprzewodnicz¹cyodpowie?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo za uwagê. Komisja przyjê³a to

pewnie do wiadomoœci. Bardzo siê cieszê…
I mo¿e przejdŸmy do dalszych pytañ.
Jeszcze raz pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku, ad vocem. Mo¿e odpowiem

na to pytanie, które pad³o.
Pracowa³y nad tym trzy komisje, by³a du¿a deba-

ta. I je¿eli pracuj¹ trzy komisje, to trudno jest… Na-
wetw jednejkomisji trudno jestpracowaænadszcze-
gó³ami. Myœlê, ¿e debata na posiedzeniu jednej ko-
misji by³aby ³atwiejsza przy takim nat³oku spraw.
Poza tym debata ma to do siebie, ¿e w¹tpliwoœci, któ-
re nie zosta³y rozwiane na posiedzeniu komisji, mo¿-
na rozstrzygn¹æ w ramach drugiego czytania.

Jak powiedzia³em, gdyby ustawa… Ten zmie-
niony tytu³, te ró¿ne odes³ania… To jest moim
zdaniem problem – odes³ania, które mówi¹, jak
ma to funkcjonowaæ… Wtedy nie by³oby w¹tpli-
woœci. Sam pan senator ma w¹tpliwoœci i szuka
jednego rozporz¹dzenia, drugiego, trzeciego, kil-
ku ustaw naraz… Naprawdê trudno jest zoriento-
waæ siê, nawet nam cz³onkom komisji, w jaki spo-
sób ma to funkcjonowaæ. A sk¹d rolnik ma wie-
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dzieæ, jak ma to funkcjonowaæ, na podstawie ja-
kich przepisów…

(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Ja myœlê,
¿e rolnicy s¹ bardziej inteligentni ni¿ cz³onkowie
komisji.)

Rolnik musi byæ prawnikiem. Jeœli bêdzie pra-
wnikiem, to bêdzie wtedy móg³ to…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, ja mo¿e przerwê tê dyskusjê.

Sprawa jest dosyæ oczywista. Je¿eli nad t¹ spraw¹
by³a nawet dyskusja na posiedzeniu komisji, to
w zasadzie mogliby znajdowaæ siê na tej sali sena-
torowie, których ta dyskusja mog³aby zaintereso-
waæ i chcieliby poznaæ inne stanowiska. Tak ¿e
pytania s¹ w tym sensie uzasadnione, ale nie na-
le¿y z tym przesadzaæ. Dziêkujê bardzo.

(Senator Piotr G³owski: Czy mogê siê ustosun-
kowaæ?)

Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Bo zosta³o powiedziane, ¿e ja mam w¹tpliwoœci

i chcia³bym uci¹æ te dywagacje. Ja w¹tpliwoœci
nie mam, a dokumentów poszukujê po to, by cy-
towaæ pewne informacje, by nie by³o przek³amañ,
by nie by³o sytuacji, ¿e ja powiedzia³em coœ z g³o-
wy, a za chwileczkê ktoœ mi zarzuca, ¿e przecinek
by³ nie w tym miejscu. W zwi¹zku z tym tylko dla-
tego przegl¹dam te dokumenty, a nie dlatego, ¿e
mam jakiekolwiek w¹tpliwoœci.

Dodam, Pani Senator, ¿e dok³adnie takie pyta-
nia pad³y i prawie takie same odpowiedzi. Z moje-
go punktu widzenia, osoby, która myœli o tym, ¿e-
by wyjaœniæ z³¹ sytuacjê prawn¹ i nie wprowadzaæ
rozwi¹zañ, o których pan senator Chróœcikowski
tutaj wspomina, kiedy mówi o tym, ¿e powinniœ-
my stworzyæ kodeks akurat dla tej dziedziny…
W taki sposób procedujemy, takie jest prawo,
w taki sposób zmieniamy ustawy i tak te zmienia-
ne ustawy siê nazywaj¹. Dok³adnie takim samym
trybem pracowaliœmy nad pewnie kilkuset usta-
wami tylko w czasie tej kadencji, zmieniaj¹c w ten
sam sposób odpowiednie fragmenty, u¿ywaj¹c ta-
kich tytu³ów, i nikt nie zg³asza³… W zwi¹zku z tym
nie bardzo rozumiem, do czego zmierza ta, powie-
dzia³bym, w tej chwili bardzo ja³owa dyskusja.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Naprzyk³addouœwiadomieniamnie, jakiew¹tpli-

woœci zaistnia³y podczas posiedzenia komisji, w któ-
rym nie uczestniczy³em. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(G³os z sali: PO nie ma nigdy w¹tpliwoœci.)
Proszê bardzo.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:

Panie Marsza³ku, te¿ jestem cz³onkiem senac-
kiej komisji rolnictwa, ale akurat wtedy mia³em
wyjazd s³u¿bowy, dlatego pozwolê sobie zadaæ je-
dno pytanie panu senatorowi sprawozdawcy.

Ze swojego doœwiadczenia wiem, ¿e jest obec-
nie problem ze sprzeda¿¹ na targowiskach produ-
któw, ju¿ nie mówiê o nieprzetworzonych, takich
jak jaja konsumpcyjne, ale przetworzonych. Na
dzieñ dzisiejszy wymagania s¹ takie, ¿e nale¿y po-
siadaæ pawilon handlowy, ¿eby sanepid pozwoli³
tak¹ sprzeda¿ prowadziæ. Jak to siê odnosi w sto-
sunku do tych rozwi¹zañ? Czy bêdzie zwolnienie
z tego obowi¹zku? Inwestycja w taki pawilon to
jest wydatek rzêdu 30–60 tysiêcy, a nawet 100 ty-
siêcy, zale¿y od rynku. Jak to bêdzie wygl¹daæ? To
mnie trapi, bo znam tê sytuacjê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:

Panie Marsza³ku! Zmiana, o której mówimy,
nie dotyczy ustaw o weterynarii, o przepisach sa-
nitarnych. W zwi¹zku z tym zmian w tych usta-
wach nie wprowadzamy. Mówimy o rozwi¹za-
niach, które maj¹ zmieniæ sytuacjê dotycz¹c¹ za-
k³adania firm i spraw podatkowych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Proszê bardzo, senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Jeszcze bardzo krótkie pytanie, Panie Mar-
sza³ku.

Wysoka Izbo!
(Senator Czes³aw Ryszka: Oby tylko odpowiedŸ

by³a krótka.)
Podejrzewam, ¿e odpowiedŸ bêdzie krótka, bo

pytanie jest te¿ bardzo krótkie.
W zasadzie uzupe³niam pytanie, które zada³em

wczeœniej. Chodzi o to, czy ten projekt ustawy
zmienia pewne prawo zwyczajowe w prawo legis-
lacyjne, prawo pisane. Chodzi o kwestiê targo-
wisk, o to, ¿e rolnik mo¿e na targowiskach sprze-
dawaæ nieograniczone iloœci… Czy to by³o rozwa-
¿ane pod tym k¹tem? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:

Ja nie do koñca zrozumia³em istotê tego pyta-
nia, ale mam nadziejê, ¿e odpowiem, bo jak rozu-
miem w kontekœcie wczeœniejszego pytania, ¿yje-
my zgodnie z pewn¹ tradycj¹, pewn¹ histori¹. Je-
œli mia³bym krótko odpowiedzieæ, to tak. Ta usta-
wa ma doprowadziæ do takiej sytuacji, ¿e ta drob-
na produkcja nieprzemys³owa bêdzie mog³a
w koñcu odbywaæ siê w zgodzie z liter¹ prawa.
Przez ostatnie lata patrzyliœmy na… Byæ mo¿e ze
wzglêdu na lata osiemdziesi¹te, ze wzglêdu na
okres stanu wojennego, kiedy ze wsi przewo¿ono
w syrenkach kie³basy…

(Senator Czes³aw Ryszka: Ta kie³basa by³a
dobra.)

Kiedy by³em dzieckiem, rodzice ratowali nasz
bud¿et i zasobnoœæ, powiedzia³bym, naszego sto-
³u, dziêki temu, co siê uda³o przywieŸæ ze wsi.
I z tego prawdopodobnie wynika ta wieloletnia,
powiedzia³bym, powœci¹gliwoœæ prawa w stosun-
ku do rolników. To jednak nie oznacza, ¿e powin-
niœmy tak¹ sytuacjê konserwowaæ, mówiæ, ¿e to
jest dobre. My chcemy, by dzieñ po wejœciu usta-
wy w ¿ycie, ludzie, którzy tak¹ ¿ywnoœæ produku-
j¹, mogli powiesiæ oficjalnie szyld. To nie tylko po-
lepszy, powiedzia³bym, jakoœæ ich ¿ycia, bo nie
bêd¹ musieli siê baæ, ¿e ktoœ przyjdzie i oskar¿y
ich o dzia³ania niezgodne z prawem, ale równie¿
zwiêkszy dostêpnoœæ tej produkcji, bo konsu-
ment bêdzie wiedzia³, gdzie mo¿e pójœæ i taki pro-
dukt kupiæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, jeszcze pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Ja chcia³bym szanownemu pañstwu, Wysokiej
Izbie i panu przewodnicz¹cemu swoim pytaniem
coœ uœwiadomiæ. Czy my sobie zdajemy sprawê,
¿e… Czy senator sprawozdawca zdaje sobie spra-
wê, ¿e chodzi o sprzeda¿ w wysokoœci tylko do
5 tysiêcy z³ rocznie? Jaki to dochód dla rolnika,
który rocznie ma sprzedaæ tylko za 5 tysiêcy? Li-
cz¹c koszty, które praktycznie musi ponieœæ
w swoim gospodarstwie… O czym my tu rozma-
wiamy? Panie Sprawozdawco, czy pan nie zdaje
sobie sprawy, ¿e to jest normalna kpina i œmiech
z polskiego rolnika? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Piêæ tysiêcy to na

przyk³ad na podrêczniki dla dzieci do szko³y.)
(Senator Janina Fetliñska: Ale to dochód…)
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, przepraszam bardzo, ale dys-

kusjê toczymy zgodnie z regulaminem. Ka¿dy ma
dziesiêæ minut i ka¿dy mo¿e siê zapisaæ i w kolej-
noœci zabieraæ g³os.

Pan…

Senator Piotr G³owski:
Gdyby pan senator zag³êbi³ siê w treœæ tej sto-

sunkowo krótkiej ustawy, to by dojrza³ jej istotê.
Te 5 tysiêcy jest elementem dodatkowym do tego,
¿e nie trzeba zak³adaæ firmy. To jest clou sprawy,
to jest najwa¿niejsza rzecz, która ma zmieniæ sy-
tuacjê, która do dzisiaj jest niezmieniona, do któ-
rej pañstwo nawet nie próbowaliœcie podejœæ, bo
byæ mo¿e zabrak³o pomys³u i odwagi, ¿eby usi¹œæ
i porozmawiaæ zarówno z przedstawicielami Mini-
sterstwa Gospodarki, jak i Ministerstwa Finan-
sów, Ministerstwa Rolnictwa i tak¹ zmianê wpro-
wadziæ. To jest jedna rzecz. Te 5 tysiêcy jest dodat-
kowym elementem, który ma u³atwiæ start. To nie
oznacza jednak, ¿e do sprzeda¿y w wysokoœci 5 ty-
siêcy nale¿y ograniczyæ swoj¹ dzia³alnoœæ. W tej
ustawie napisane jest, ¿e ten, kto przekroczy ten
limit, bêdzie mia³ mo¿liwoœæ dalszej produkcji
i sprzeda¿y, bêdzie tylko musia³ opodatkowaæ
nadwy¿kê. Je¿eli wiêc ktoœ bêdzie uwa¿a³, ¿e to
powinno byæ 20 tysiêcy, to mo¿e sprzedaæ za
20 tysiêcy, a tê nadwy¿kê, czyli 15 tysiêcy, musi
opodatkowaæ na zasadach ogólnych. Nie spowo-
duje to byæ mo¿e w pana opinii zmian na wsi, bo
nie jest to kwota, która z dnia na dzieñ sprawi, ¿e
te osoby zaczn¹ ¿yæ zupe³nie inaczej. To ma byæ
równie¿ pocz¹tek pewnej drogi. Osoby, które dzi-
siaj nie zak³adaj¹ z wielu powodów dzia³alnoœci
gospodarczej, byæ mo¿e zostan¹ zachêceni i pójd¹
w inn¹ stronê, znajd¹ inn¹ œcie¿kê dzia³alnoœci
dla siebie, poza rolnictwem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Œcie¿ka donik¹d.)
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, to budzi wiele

moich w¹tpliwoœci. Nie wolno ubijaæ zwierz¹t
w gospodarstwie w celu przetwarzania. Mo¿na
ubiæ zwierzê na cele gospodarcze. Taki jest zapis.
Ja zawsze rozumia³em ubój gospodarczy jako ten

52. posiedzenie Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 171



dla swojej rodziny. A czy bêdê móg³ ubijaæ œwinie
we w³asnym gospodarstwie i w przypadku prze-
tworzenia ich na kie³basê uznaæ to za przetworze-
nie? Jak rozumieæ to pojêcie? Bo ja na przyk³ad
nie jestem pewny, czy pojêcie „ubój gospodarczy”
mam rozumieæ jako dzia³alnoœæ gospodarcz¹, czy
jako odrêbn¹ dzia³alnoœæ. Tu jest wiele rzeczy,
które naprawdê trzeba uregulowaæ. Chodzi o to,
¿eby by³a œwiadomoœæ, czy rolnik mo¿e podejmo-
waæ tak¹ dzia³alnoœæ. Bo w tym momencie zaczy-
namy mu nak³adaæ kaganiec. Chcia³bym, ¿eby
wiele rzeczy zosta³o jasno okreœlonych. Niech pan
powie, czy mo¿e, czy nie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Ja jednak najpierw zalecam przeczytanie usta-

wy, bo to u³atwi nam dyskusjê. Teraz jest mowa
o sprzeda¿y i przetwarzaniu, a pan mnie pyta
o ubój. Miêdzy innymi o uboju rozmawialiœmy
w poprzednim punkcie. Pan minister wyjaœnia³,
jakie s¹ warunki dzisiaj i jakie bêd¹ w przysz³oœci.
W zwi¹zku z tym nie bêdê rozpoczyna³ dyskusji na
zupe³nie inny temat.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

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

rze, sprawa tych 5 tysiêcy z³otych dalej mnie nur-
tuje. Powiedzia³ pan, ¿e mo¿e byæ 20 tysiêcy. Rozu-
miem, ¿e jest taka dzia³alnoœæ i ¿e nie p³aci siê ZUS.

Mam pytanie. A mo¿e to byæ 50 tysiêcy, mo¿e to
byæ 100 tysiêcy, 1 milion z³ albo jeszcze wiêcej?
Nie p³acê ZUS, zap³acê tylko podatek dochodowy,
nic wiêcej, i bêdê produkowa³. Jaka jest ta grani-
ca, do której mogê produkowaæ, nie zak³adaj¹c
firmy i nie p³ac¹c ZUS itd.? Jaka jest granica, któ-
ra wynika z tej ustawy? Bo ja nie znalaz³em takiej
kwoty. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Piotr G³owski:
Panie Marsza³ku, t³umaczy³em równie¿ i to, co

oznacza ta niedookreœlona liczba. Na to pytanie
pewnie nie uda mi siê odpowiedzieæ, bo je¿eli wy-
tworzy pan jednostkowy produkt, który bêdzie

kosztowa³ 1 milion z³, to mo¿e to byæ za 1 milion z³.
Ograniczenia, które s¹ zapisane, s¹ jasne. Chodzi
o to, ¿e musi to pochodziæ z w³asnego gospodar-
stwa, o to, ¿e ja z ¿on¹ i dzieckiem jesteœmy w sta-
nie to przetworzyæ, i o to, ¿e to sprzedamy na miej-
scu, a produkuj¹c nie bêdziemy wykorzystywali
maszyn przemys³owych. I jeszcze najwa¿niejsza
rzecz: ¿e w stosunku do prowadzonej w gospodar-
stwie dzia³alnoœci rolniczej bêdzie to dzia³alnoœæ
uboczna. Je¿eli bêdzie pan w stanie wyproduko-
waæ produkt, który bêdzie kosztowa³ 1 milion z³
albo dwadzieœcia produktów o takiej ³¹cznej war-
toœci, to byæ mo¿e bêdzie mia³ pan tak¹ wartoœæ
sprzeda¿y, przy czym 5 tysiêcy, jak powtarza³em,
bêdzie zwolnione od podatku, a pozosta³a kwota
bêdzie podlega³a ogólnym zasadom, które w Pol-
sce obowi¹zuj¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Zasadnicze pytanie, bo ta kwestia budzi moj¹

w¹tpliwoœæ. Je¿eli za gospodarstwo rolne uznaje
siê gospodarstwo, które ma co najmniej 1 ha,
i statycznie jego dochód oblicza siê, powiedzmy,
na 1 tysi¹c z³, a w tym przypadku rolnik sprzeda
za 5 tysiêcy, to czy jego dochód jest uboczny, czy
jest to dochód piêciokrotnie przewy¿szony? Jak
traktowaæ tego rolnika?

Senator Piotr G³owski:

Musia³bym, Panie Senatorze, uzyskaæ od pana
informacjê, jak¹ produkcj¹ siê to jednohektarowe
gospodarstwo zajmuje. Bo znowu powtórzê te sa-
me warunki: produkt, który zostanie przetworzo-
ny i sprzedany, bêdzie musia³ pochodziæ z w³asnej
produkcji i nie mo¿e pochodziæ z dzia³ów specjal-
nych. W zwi¹zku z tym nie wydaje mi siê, ¿eby to,
co przed chwileczk¹ pan przedstawi³, by³o fizycz-
nie mo¿liwe czy wykonalne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma pytañ.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie przedstawionego projektu?
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Piotr G³owski: Ja bardzo dziêkujê za tê

wnikliw¹ dyskusjê.)
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Nie, dziêkujê.)

Nie.
Ale mo¿e s¹ pytania do pana ministra w tej

sprawie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Czy mogê…)
Tak, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, chcia³bym

siê podzieliæ kilkoma uwagami…
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale

wobec tego zapraszam tutaj. Tutaj ³atwiej siê roz-
mawia.)

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jest kilka kwestii. Jedna kwestia to jest oma-

wiana ustawa o tak zwanej produkcji ubocznej,
o czym pan senator sprawozdawca oraz pañstwo
senatorowie mówili w swoich wypowiedziach,
a druga kwestia dotyczy tego, ¿e sprzeda¿ tych pro-
duktów na zewn¹trz musi podlegaæ wszelkim rygo-
rom naszych i unijnych przepisów, w tym przepi-
sów rozporz¹dzeñ nr 852 i 853 z tak zwanego pa-
kietu ¿ywnoœciowego. To nie podlega dyskusji.

Powiem szczerze, ¿e przys³uchujê siê tej dysku-
sji. Oficjalnego stanowiska rz¹du nie ma, bo jest
to projekt senacki. Wczoraj na forum Sejmu od-
powiada³em na zapytania pos³ów dotycz¹ce wy-
padniêcia z ubezpieczenia spo³ecznego rolników,
którzy przekroczyli limit lub nie zg³osili prowadze-
nia dzia³alnoœci gospodarczej w okreœlonych ter-
minach. Obecnie, Wysoki Senacie, przepis mówi
wyraŸnie, ¿e rolnik mo¿e prowadziæ uboczn¹ dzia-
³alnoœæ poza rolnictwem – takich rolników jest
obecnie w Polsce siedemdziesi¹t dwa tysi¹ce – ale
podatek za 2009 r. p³acony przez niego do koñca
maja nie mo¿e przekroczyæ 2 tysiêcy 835 z³. Za ten
rok – 2 tysiêcy 863 z³. Trzeba okazaæ w Kasie Rol-
niczego Ubezpieczenia Spo³ecznego zaœwiadcze-
nie w tej sprawie. I s¹ takie warunki – musi chcieæ
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ i w ci¹gu czternastu dni to
zg³osiæ, bo je¿eli nie, to automatycznie wypadnie
z systemu ubezpieczenia spo³ecznego rolników.
Zak³adam tak¹ hipotetyczn¹ sytuacjê, ¿e po
uchwaleniu proponowanej przez Wysoki Senat
ustawy ktoœ prowadzi tê uboczn¹ dzia³alnoœæ
i uzyskuje przychód powy¿ej 5 tysiêcy z³, wiêc od
tego przychodu powy¿ej 5 tysiêcy z³ musi zap³aciæ
podatek od tak zwanych innych us³ug czy… To
pañstwo z Ministerstwa Finansów bêd¹ wiedzieæ.
Chodzi o to, ¿eby nie dosz³o do takiej sytuacji, ¿e –
oczywiœcie w przypadku zachowania rygorów
ustawy, czyli tego, ¿e to jest z mojego gospodar-

stwa i ¿e ja to w³asnymi rêkami ze swoj¹ ¿on¹ zro-
bi³em…

(Rozmowy na sali)
Te¿. A, tak jak pañstwo mówiliœcie, dzisiaj go-

spodarstwo rodzinne to jest gospodarstwo do
300 ha, zgodnie z ustaw¹ o ustroju rolnym – nota-
bene jest procedowana w Sejmie zmiana tej usta-
wy. I teraz dojdzie do takiej sytuacji, ¿e ktoœ bêdzie
musia³ zap³aciæ podatek w wysokoœci 10 tysiêcy…

(Rozmowy na sali)
Za³ó¿my. To jest 20% od 50 tysiêcy. Prawda?

Jak to siê ma do zapisów ustawy o ubezpieczeniu
spo³ecznym rolników. Dzisiaj jest taka sytuacja,
¿e w zwi¹zku z ustaw¹ o tak zwanym jednym
okienku z 2009 r. urzêdy gminne, które de facto
rejestruj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i wszystkie
zmiany, jakie nasi obywateli zg³aszaj¹, od marca
2009 r. maj¹, jako to jedno okienko, obowi¹zek
przekazywania informacji do wszystkich instytu-
cji, ³¹cznie z ZUS i z KRUS. Obecnie jest tysi¹c sie-
demset dwadzieœcia dziewiêæ osób – czytaj: rolni-
ków – wykluczonych z KRUS w wyniku niezg³o-
szenia w odpowiednim terminie informacji, ¿e
w ci¹gu czternastu dni zaczyna siê dzia³alnoœæ,
albo niez³o¿enia informacji o tym, ¿e… Bo jak ju¿
siê prowadzi dzia³alnoœæ, to warunkiem ubezpie-
czenia w systemie ubezpieczenia spo³ecznego rol-
ników jest to, ¿e przynajmniej trzy lata… Dopiero
wtedy jest mo¿liwoœæ prowadzenia dodatkowej
dzia³alnoœci.

Mówiê o tym, ¿eby w trakcie uchwalania usta-
wy wykluczyæ sprzecznoœci. Mówiê w takim kon-
tekœcie. Ja rozmawia³em o tym z panem mini-
strem. To jest nazwane produkcj¹ uboczn¹. To
nie jest dzia³alnoœæ. Ale je¿eli popatrzeæ na to od
strony fiskalnej, oka¿e siê, ¿e na pewno zap³aci siê
podatek, dzisiaj 2 tysi¹ce 835 z³. To znaczy, ¿e
przychód jest oko³o 20 tysiêcy rocznie. Dlatego
podajê to w w¹tpliwoœæ, ¿eby póŸniej nie wylaæ
dziecka z k¹piel¹. Mówiê: cel jest szczytny, tylko
musi to byæ zgrane ze wszystkimi ustawami, czyli
z naszym prawodawstwem, Panie Marsza³ku. Mó-
wiê, ¿e to jest jedna kwestia, kwestia wszelkich ry-
gorów bezpieczeñstwa. W przypadku ¿ywnoœci,
która dociera do tak zwanego konsumenta koñco-
wego, czyli któr¹ ja chcê sprzedaæ, trzeba zacho-
waæ rygory bezpieczeñstwa higienicznego i fitosa-
nitarnego – czytaj: sanepid, inspekcja sanitarna,
inspekcja weterynaryjna, i jest, jak mówiê, kwe-
stia obwarowañ w systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych rolników. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Ale jeszcze prawdopodobnie bêd¹ pytania do

pana ministra. Jak ju¿ pan tutaj wszed³…
(G³os z sali: Oczywiœcie.)
…to nie ma rady.
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Pierwsze pytanie bêdzie ode mnie. Panie Mini-
strze, jak pan rozstrzyga… Bo pad³a zupe³nie nie-
jasna odpowiedŸ sprawozdawcy dotycz¹ca prze-
twarzania runa leœnego i produktów ³owieckich.
Czy pana zdaniem to bêdzie tym objête?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jeœli dobrze

pamiêtam, kwestia sprzeda¿y runa leœnego jest
regulowana w ustawie o bezpieczeñstwie ¿ywno-
œci. Jej gospodarzem jest minister zdrowia i na pe-
wno, bo ja to pamiêtam z pracy w samorz¹dzie,
jest rozporz¹dzenie ministra zdrowia o mo¿liwo-
œci sprzeda¿y i warunkach, w jakich sprzedaje siê
runo leœne pozyskane z lasu, czytaj: grzyby. Trze-
ba mieæ przeszkolenie, potwierdzenie, ¿e siê cz³o-
wiek zna na grzybach. I oczywiœcie, jak któryœ
z panów senatorów mówi³, jest kwestia warun-
ków, jakie musz¹ byæ zachowane na targowis-
kach. A dzisiaj w Polsce targowisko to jest ka¿de
miejsce wyznaczone lub nie, w którym samorz¹d,
czytaj: gmina, pobiera op³atê. Oczywiœcie zacho-
wuj¹c pewne warunki… Bo dzisiaj na pewno, jak
pamiêtam, jest obowi¹zek podania nazwiska, od
kogo kupujê i za ile kupujê. To, jak mówiê, s¹ ta-
kie generalne wymogi, które s¹ przestrzegane.
Oczywiœcie jest regulamin targowiska, jest admi-
nistrator i jest op³ata targowa, która jest de facto
dochodem gminy, chocia¿ w tej chwili jest inna in-
terpretacja, bo tam jest kwestia…

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, ale to jest dosyæ skompliko-

wane…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Tak…)
…a moje pytanie w zasadzie by³o proste: czy jak

gaŸdzina zbierze rydze, to mo¿e je zamarynowaæ
i sprzedaæ w ramach tych 5 tysiêcy z³, czy nie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Tak.
(G³os z sali: Prywatnie, a nie…)
(G³os z sali: W ramach tych…)
Tak, w ramach tych 5 tysiêcy z³.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Przepraszam bardzo,

ale raczej nie mo¿e, bo ta ustawa dotyczy gospo-
darstw rolnych, a zbieranie grzybów to nie jest
dzia³alnoœæ rolnicza.)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale tak by³o
zawsze. Je¿eli mówimy o tradycji, to tradycyjnie
tak by³o.)

Trudno mi… Nie mam przed sob¹ przepisów,
ale na pewno jest tak, jak pan senator sprawo-
zdawca mówi³, jeœli chodzi o pozyskiwanie runa
leœnego i mo¿liwoœci sprzeda¿y.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dziêkujê
bardzo…)

No bo runa siê nie uzyskuje we w³asnym gospo-
darstwie, gdy¿ gospodarstwo to jest gospodar-
stwo rolne, to jest okreœlona nazwa, a nie gospo-
darstwo leœne.

(G³os z sali: A co bêdzie z bimbrem?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Mówiliœmy, ¿e nie.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, czy nie widzi pan takiej mo¿li-

woœci… Bo my ju¿ wielokrotnie mówiliœmy o tym
na posiedzeniach komisji, zwracaliœmy na to
uwagê i by³y wysy³ane ró¿ne pisma, by³y konfe-
rencje. Co zrobiæ, ¿eby poszerzyæ sprzeda¿ bezpo-
œredni¹? Jak to wprowadziæ? W jednym z pism,
które ja mam, jeszcze ministra Chrapka,
z 2007 r…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: To mój poprze-
dnik.

…jest napisane, ¿e do prowadzenia sprzeda¿y
bezpoœredniej… Jest napisane tak: „W zwi¹zku
z powy¿szym przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa
¿ywnoœci, w tym ustawa o produktach pochodze-
nia zwierzêcego, nie nak³adaj¹ na rolnika, który
zamierza prowadziæ dzia³alnoœæ marginaln¹, lo-
kaln¹, ograniczon¹, obowi¹zku za³o¿enia dzia³al-
noœci gospodarczej. W przypadku rolników mog¹
oni do³¹czyæ do wniosku zaœwiadczenie o wpisie
do ewidencji gospodarstw rolnych”.

Pytanie: czy ta odpowiedŸ, która jest z 2007 r.,
jest dalej aktualna i my powinniœmy zmierzaæ
w kierunku sprzeda¿y marginalnej, lokalnej i da-
waæ rolnikom tak¹ mo¿liwoœæ, czy po prostu ten
przepis, który jest proponowany przez kolegów
z Platformy, ma ten problem rozwi¹zaæ? Bo mo¿e
on czêœciowo go rozwi¹zuje. Ale mówi¹c o sprze-
da¿y marginalnej, mówi³ pan przed chwil¹ o zu-
pe³nie innych kwotach, o zupe³nie innych mo¿li-
woœciach, o czymœ zupe³nie innym. I dlatego
wed³ug mnie to siê k³óci ze sob¹. Czy rzeczywiœcie
my nie robimy jakiegoœ kagañca na rolnika, który
ogranicza to do tylko 5 tysiêcy z³? Czy mo¿e rze-
czywiœcie w tych przepisach o sprzeda¿y lokalnej,
marginalnej… A przecie¿ to jest przepis Unii Eu-
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ropejskiej, z rozporz¹dzenia Unii Europejskiej
nr 853 z 2004 r., art. 5… ¿ebym nie przekrêci³…
art. 1 ust. 5 pkt b lit. ii, gdzie mówi siê o tej w³aœnie
sprzeda¿y marginalnej, lokalnej. Czyli ta dyrekty-
wa Unii wskazuje na to wszystko. Zreszt¹ pan mó-
wi³ przy poprzedniej ustawie, ¿e takie dzia³ania
Unia Europejska dopuszcza itd. Jak powi¹zaæ tê
dzia³alnoœæ, tê tak zwan¹ rolnicz¹, z przetworze-
niem? Czy musi byæ to prowadzone tylko i wy³¹cz-
nie zgodnie z liter¹ prawa, czyli jako rejestrowana
dzia³alnoœæ gospodarcza? Ja uwa¿am, ¿e rolnicy
powinni mieæ prawo do w³aœnie takiego przetwa-
rzania, ograniczonego okreœlonymi limitami, jak
pan tutaj wspomina³, które by dopuszcza³y jak¹œ
wielkoœæ produkcji, a nie kwot¹, która wpuszcza
w maliny. Bo ja w tym momencie mam w¹tpli-
woœæ, ¿e rolników mo¿emy tutaj zakategoryzowaæ
takim czy innym sposobem tak, ¿e wszyscy s¹
w strefie dzia³alnoœci gospodarczej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jako przed-
stawiciel resortu rolnictwa jestem za ka¿dym
zwiêkszeniem dywersyfikacji, czyli mo¿liwoœci¹
uzyskania dochodu przez rolników z innych Ÿró-
de³. I to jest podstawowa, generalna zasada.
(Oklaski)

Pan senator, pan przewodnicz¹cy zada³ mi py-
tanie. To jest, Szanowni Pañstwo, tak… Trzeba
zacz¹æ od ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospo-
darczej, która okreœla, gdzie jest sektor rolny. S¹
ustawy z tak zwanego pakietu higienicznego i we-
terynaryjnego, czyli okreœlaj¹ce, w jakich warun-
kach to wszystko mo¿na wykonywaæ. I jest jeszcze
fiskus, czyli ustawa o podatkach. Jak mówiê, to
jest bardzo trudno zgraæ. Ja jednoznacznie nie
odpowiem na to pytanie. Jak powiedzia³em
w swojej wypowiedzi na temat procedowanej
ustawy, bêdziemy, chcemy po prostu… Ja powie-
dzia³em wprost, ¿e chcê urealniæ to tak, ¿eby tu
by³o to, co jest faktycznie, w rzeczywistoœci na
wsi. Tylko, jak mówiê, ja odpowiadam za tê kwe-
stiê w kontekœcie wymogów, jakie musz¹ byæ
spe³nione, je¿eli siê chce to sprzedaæ konsumen-
towi koñcowemu, czyli odbiorcy, a nie przezna-
czyæ na potrzeby w³asnej rodziny. Bo, tak jak po-
wiedzia³em, w przypadku, za³ó¿my, badania na

w³osieñ w uboju gospodarczym to jest moje ryzy-
ko. Bo dzisiaj jest podobno stwierdzone, ¿e meto-
da trychinoskopowa, czyli tak zwane szkie³ko
i oko – mikroskop, pozwala tylko w 50% wykrywaæ
nicienia, a 50% to jest ryzyko. Ale to jest moje ry-
zyko, bo ja produkujê to na u¿ytek w³asny. Je¿eli
chcê wyjœæ z tym na zewn¹trz, muszê podlegaæ ry-
gorom pakietu higieniczno-weterynaryjnego. I to
nie podlega dyskusji. Tutaj Œwiêty Bo¿e nie pomo-
¿e, bo bez wzglêdu na to, jaka by to by³a dzia³al-
noœæ, to musi byæ zg³oszone do powiatowego leka-
rza weterynarii, musi mieæ nadany weterynaryjny
numer identyfikacyjny. A najlepszym przyk³adem
tego, co jest dzisiaj stosowane, jest sprzeda¿ mio-
du. Bo pañstwo wiecie dobrze o tym, ¿e jak dzisiaj
siê idzie na targowisko, to jest s³oik, jest nazwa te-
go, który produkuje, jak chce dopisaæ jeszcze nu-
mer weterynaryjny, to daj Bo¿e, jest napisane, ¿e
jest zrzeszony, za³ó¿my, w Polskim Zwi¹zku
Pszczelarskim, jest podany numer telefonu. Ja
bêd¹c na Kaszubach, kupi³em w ciemno miód
wrzosowy, który podobno jest mercedesem wœród
miodów, i by³ to dobry miód. Bo nam chyba chodzi
o pewn¹ markê, o to, ¿eby uwiarygodniæ równie¿
rolników. I to, co pan – patrzê na pana senatora
sprawozdawcê… Oczywiœcie mamy tradycjê, ma-
my historiê, ale musimy przestrzegaæ tego pakie-
tu, je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo. To nie podlega
dyskusji.

I teraz jak to wszystko zgraæ? Bo ja powiem
wprost: my w swoim stanowisku – ja mówiê o re-
sorcie rolnictwa – które przes³a³em na rêce pana
przewodnicz¹cego chyba Komisji Ustawodaw-
czej, pana Zientarskiego… przepraszam, mogê
myliæ nazwisko…

(G³os z sali: Tak, tak.)
…okreœliliœmy, o czym powiedzia³em na po-

cz¹tku, ¿e tak, jesteœmy oczywiœcie za ka¿d¹ mo¿-
liwoœci¹, ale by³o to z takim pytaniem lekko reto-
rycznym, czy nie warto zastanowiæ siê nad wyso-
koœci¹ kwoty, która jest podawana przez inicjato-
rów tej¿e ustawy. Mówiê o tym w tym kontekœcie.
I oczywiœcie pisaliœmy o tych pozosta³ych spra-
wach, o których mówi³em, czyli kwestii zapewnie-
nia pakietu bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.
A odnosz¹c siê do pytania pana senatora, mówiê,
¿e w MOL, czyli w sprzeda¿y bezpoœredniej, bê-
dziemy chcieli jak najbardziej to, co mo¿emy, Sza-
nowni Pañstwo, poluzowaæ… to mo¿e z³e s³owo –
bêdziemy chcieli spowodowaæ, ¿eby te wymaga-
nia by³y jak najmniej rygorystyczne. I tak, jak mó-
wi³em, ¿e w przypadku MOL chcemy sporz¹dziæ
instrukcjê, która by obowi¹zywa³a w ca³ym kraju
wszystkich, wojewódzkich, powiatowych, lekarzy
weterynarii, ¿eby nie by³o tak, ¿e jeden wymaga
tego, a drugi czego innego, ¿eby to by³o w miarê…
Chocia¿ to jest bardzo trudne, bo jak powiedzia-
³em, trudno w kilku punktach okreœliæ naprawdê
trudne wymagania. Jak pañstwo wiecie, gdy poja-
wi³y siê te puszki ze Szwecji, to wszyscy, ca³y kraj
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byliœmy w pogotowiu i pytaliœmy, sk¹d siê wziê³y,
dlaczego po 2 kg, nie po 5 kg, kto to monitorowa³…
zreszt¹ sami wiecie. A w przypadku ¿ywnoœci…

Szanowni Pañstwo, projekt tej ustawy wycho-
dzi na pewno naprzeciw temu, co siê u nas bêdzie
dzia³o. Na pewno. No bo czêœæ rolników maj¹cych
10–15 ha musi szukaæ innych dochodów ni¿ do-
chody z samej produkcji rolniczej, a to by by³a tak
zwana produkcja uboczna.

I teraz jeszcze wracam, Szanowni Pañstwo, do
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, jeœli
mo¿na, Panie Marsza³ku. Bo tu jest taka kwestia,
¿e nie jest to nazwane tak, ¿e to jest typowa dzia-
³alnoœæ, ale wracam do tej kwoty bazowej, tej gra-
nicznej, przy której jeszcze siê jest w systemie
ubezpieczenia spo³ecznego rolników, i mówiê, ¿e-
by to wyjaœniæ w procesie legislacyjnym, a nie wy-
jaœniaæ po podpisaniu ustawy, czy póŸniej j¹
skar¿yæ, bo to jest bez sensu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Pan senator Pupa.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Zanim zadam pytanie, chcia³bym podziêko-
waæ panu ministrowi za to, ¿e wyszed³ naprze-
ciw obawom, które ma opozycja, klub PiS. Rze-
czywiœcie, te obawy wydaj¹ siê jak najbardziej
zasadne w kontekœcie ustawy, która zosta³a za-
prezentowana przez pana senatora sprawo-
zdawcê. W nawi¹zaniu do tego, co pan minister
ju¿ powiedzia³, chcia³bym zwróciæ uwagê na
problem zwi¹zany z p³aceniem KRUS przez rol-
ników prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Ale z tym wi¹¿e siê nastêpny problem, Panie Mi-
nistrze, mianowicie sprawa kwoty, która zostaje
odprowadzona na izby rolnicze przez p³atników
podatku rolnego. Je¿eli rolnik praktycznie wy-
pada z KRUS, to przestaje byæ cz³onkiem izby
rolniczej, a tym samym nie p³aci na izby rolni-
cze. Pytanie, co z samorz¹dem rolniczym. To nie
jest takie proste, my wyskoczymy z jedn¹ usta-
w¹, a ona póŸniej praktycznie zablokuje dzia³al-
noœæ na przyk³ad tak wa¿nych instytucji, jakimi
s¹ izby rolnicze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Bubel prawny.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Jeœli pamiêæ
mnie nie myli, to w ustawie jest zapisane, ¿e ka¿dy
p³atnik podatku rolnego przeznacza 2% na samo-
rz¹d rolniczy. I to jest odprowadzane przez gminy.
Teraz jest kwestia…

(Rozmowy na sali)
Ale ja mówiê: nie mnie o tym tutaj dywagowaæ,

Panie Marsza³ku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Przys³uchu-

j¹c siê tej dyskusji, widzia³em, ¿e by³o kilka
spraw, które, jak s¹dzê, wymagaj¹ mojego ko-
mentarza. Mo¿e zacznê od tego, o czym mówi³ mój
przedmówca. Rozumiem, ¿e te propozycje przepi-
sów mówi¹ o tym, i¿ w przypadku przekroczenia
limitu, który jest proponowany, dochody od nad-
wy¿ki bêd¹ traktowane jako tak zwane dochody
z innych Ÿróde³; nie jako dochody z dzia³alnoœci
gospodarczej, tylko jako dochody z innych Ÿróde³.
Jakie to ma znaczenie? To ma takie znaczenie, ¿e,
tak jak mówi³ pan minister przed chwil¹, w KRUS
limitem jest podatek zap³acony od dzia³alnoœci
gospodarczej, a nie od dzia³alnoœci z innych Ÿró-
de³. St¹d niebezpieczeñstwo, ¿e ten rolnik wypa-
dnie, mówi¹c kolokwialnie, z KRUS, tutaj nie wy-
stêpuje.

By³o te¿ pytanie o to, kiedy rolnik zacznie stoso-
waæ kasy fiskalne. Czy wtedy, gdy przekroczy te
5 tysiêcy, jak zrozumia³em, czy te¿ w innym przy-
padku? Obecnie funkcjonuj¹ce przepisy wskazu-
j¹ na to, ¿e je¿eli przekracza siê poziom 40 tysiê-
cy z³, to powstaje obowi¹zek stosowania kasy fis-
kalnej, oprócz tych przypadków, o których mówi
rozporz¹dzenie ministra finansów, zwalniaj¹ce
czêœæ podatników z tego obowi¹zku. Dziêkujê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

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

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du,
zwi¹zane z omawianym porz¹dkiem obrad.

52. posiedzenie Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,

176 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(podsekretarz stanu T. Nalewajk)



Czy s¹ pytania? Nie widzê chêtnych.
(G³osy z sali: Ju¿ by³y, ju¿ by³y.)
By³y ju¿ pytania?
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.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Je-
rzego Chróœcikowskiego.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy dzisiaj nad projektem zmiany

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych i o zmianie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci
gospodarczej. Moim zdaniem ten tytu³ ustawy po-
winien byæ inny, ale jest taki, jak zosta³ napisany
przez wnioskodawców. Nie chcê burzyæ ca³oœci
i w ramach dyskusji proponowaæ nowych roz-
wi¹zañ, tym bardziej, ¿e projekt senacki jest tylko
projektem senackim i wiadomo, ¿e podlega nor-
malnej procedurze obrobienia go w Sejmie. Myœlê,
¿e w Sejmie bêdzie jeszcze wiele dyskusji o tym,
jak doprowadziæ do tego, ¿eby ten projekt doty-
cz¹cy ustaw, które chcemy zmieniæ, nabra³ inne-
go charakteru. Myœlê, ¿e rz¹d do³o¿y jeszcze sta-
rañ, zastanowi siê nad tymi rozwi¹zaniami, co do
których zadawa³em pytania. Mam tu na myœli ge-
neralnie tê swobodê, któr¹ chcemy daæ rolnikom.
Chodzi g³ównie o sprzeda¿ lokaln¹, marginaln¹,
czyli to, co dzisiaj sprzeda¿ bezpoœrednia powin-
na… co prawo Unii Europejskiej pozwala, ¿ebyœ-
my robili. Jak obserwujê, w innych krajach Unii
Europejskiej œwietnie to funkcjonuje, bardzo do-
brze. Pytanie, czy rzeczywiœcie nale¿y siê zastana-
wiaæ nad tym, czy to proponowane 5 tysiêcy jest
kwot¹ adekwatn¹. Moim zdaniem ta kwota jest za
niska i to jest po prostu ¿art z rolnika, dlatego
zg³oszê poprawkê, któr¹ uwa¿am za minimum.
Myœlê, ¿e mo¿na by³oby zaproponowaæ wiêcej, ale
wiedz¹c, ¿e panowie senatorowie nie bêd¹ skorzy
do podnoszenia tej kwoty, zaproponujê 20 tysiê-
cy z³. Uwa¿am, ¿e 20 tysiêcy z³ to jest niewysoka
kwota, która powinna byæ zaakceptowana przez
ministra finansów. A szczegó³y, które omawialiœ-
my, bêdzie jeszcze mo¿na dopracowaæ w czasie
prac Sejmu, jak równie¿ i u nas, gdy¿ jeœli Sejm to
uchwali, to wróci to do nas i bêdziemy jeszcze nad
tym debatowali.

Ja wychodzê naprzeciw… Zg³aszam poprawkê
do art. 2 pkt 2, która mówi w³aœnie o zmianie wy-
razów „kwoty 5000 z³” na wyrazy „kwoty
20000 z³”. Nie chcê ju¿ przed³u¿aæ debaty, proszê

pañstwa senatorów. Je¿eli wam zale¿y na tym, ¿e-
byœmy poparli tê ustawê, pomyœlcie o przyjêciu
przynajmniej tej kwoty 20 tysiêcy. Bêdzie to
œwiadczyæ o wyjœciu naprzeciw tym rolnikom,
którzy chc¹ prowadziæ dodatkow¹ uboczn¹ dzia-
³alnoœæ przetwórcz¹ w swoim gospodarstwie, i o
ich powa¿nym traktowaniu. Sk³adam poprawkê
i dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Leo-

na Kieresa.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pewnie tak jak panowie, jestem osob¹, która

stoi trochê z boku, jeœli chodzi o tê inicjatywê, nie
ze wzglêdów emocjonalnych, tylko jako ten, który
korzysta z ró¿nego rodzaju œwiadczeñ, tak¿e doty-
cz¹cych rolników. Proszê wiêc odbieraæ to moje
wyst¹pienie jako wyst¹pienie osoby, która mo¿e
mieæ w¹tpliwoœci, ale która w pewnym zakresie ze
zrozumieniem podchodzi do tej ustawy. Co nie
znaczy, ¿e trzeba bezkrytycznie, a zw³aszcza bez-
refleksyjnie odnosiæ siê do zawartych w niej roz-
wi¹zañ. Ale wydaje mi siê, ¿e i bez emocji…

Wbrew przedmiotowi dyskusji i iloœci czasu po-
œwiêconego zagadnieniom poruszonym w tej
ustawie, ta ustawa odnosi siê do zagadnienia ure-
gulowanego w ostatnim jej przepisie, nowelizu-
j¹cym ustawê o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej. Konsekwencj¹ nowelizacji tej ustawy jest no-
welizacja ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych. ¯eby mo¿na by³o zwolniæ rolnika od
podatku od dzia³alnoœci, która tutaj zosta³a ure-
gulowana, najpierw trzeba tê dzia³alnoœæ wyod-
rêbniæ. Jak¹ bowiem mamy dzisiaj sytuacjê? Zno-
wu, tak mi siê wydaje… Oczywiœcie rolnicy mog¹
prowadziæ dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na sprzeda¿y
konsumentom przetworzonych osobiœcie lub
przez domowników itd. produktów wytworzonych
w gospodarstwie rolnym, tyle tylko, ¿e ta dzia³al-
noœæ, delikatnie mówi¹c, powinna podlegaæ opo-
datkowaniu i powinna byæ ujêta w ramy organiza-
cyjne albo przez utworzenie spó³ki, spó³dzielni,
jakiegoœ przedsiêbiorstwa, albo zwyczajnie przez
zarejestrowanie indywidualnej dzia³alnoœci go-
spodarczej. Powinna to byæ ewidencjonowana, in-
dywidualna dzia³alnoœæ gospodarcza, oczywiœcie
jeœli rolnik jest osob¹ fizyczn¹. Ta ustawa mówi
w sposób nastêpuj¹cy: je¿eli chcesz te produkty
sprzedawaæ, nie musisz ewidencjonowaæ dzia³al-
noœci. Ustawa wiêc zwalnia rolnika – co do kwoty,
to mo¿emy tutaj dyskutowaæ – od mitrêgi zwi¹za-
nej z ewidencjonowaniem, organizowaniem oraz
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ró¿nego rodzaju robot¹ biurokratyczno-papierko-
w¹, sprawozdawczoœci¹, informacjami itd., itd.
Poza tym, o czym mówi³ pan minister Nalewajk,
a wiêc poza obowi¹zkami wynikaj¹cymi z przepi-
sów sanitarnych, weterynaryjnych i innych. Bo
jeœli dzisiaj sprzedajesz ubocznie, nie ewidencjo-
nuj¹c tej dzia³alnoœci gospodarczej, to teoretycz-
nie ja jako konsument nie mogê mieæ pewnoœci,
czy sprzedawane mi produkty maj¹ charakter
produktów przeznaczonych do ¿ywienia, czy to s¹
produkty zdrowe. To jest druga konsekwencja tej
ustawy.

W gruncie rzeczy powinniœmy siê zastanowiæ
nad jednym: czy tolerujemy tê sytuacjê. Nie chcê
nazywaæ jej szar¹ stref¹ czy jak¹kolwiek inn¹
stref¹, taka dzia³alnoœæ po prostu jest, i wszyscy
o tym dobrze wiemy, tak¿e ci, którzy wystêpuj¹
tutaj w imieniu rolnictwa. Ja wystêpujê w moim
w³asnym imieniu. Wiemy, ¿e taka dzia³alnoœæ jest
prowadzona, ¿e takie produkty s¹ sprzedawane,
¿e tymi produktami siê handluje. Tutaj jest po-
wiedziane: nie bój siê, mo¿esz nadal to czyniæ. Co
wiêcej, ustawodawca mówi: nie chcemy, ¿ebyœ
formalizowa³ tê dzia³alnoœæ, wype³nij tylko przepi-
sy weterynaryjno-sanitarne, bo jak bêdziesz p³a-
ci³ podatek, to bêdziesz musia³ wykazywaæ siê te-
go rodzaju aktywnoœci¹ spe³niaj¹c¹ odpowiednie
wymogi. A je¿eli przekroczysz okreœlone w tej
ustawie kwoty, czy to bêdzie 5, czy 20 tysiêcy z³,
plus te 3 tysi¹ce w ogóle zwolnione od podatku,
wtedy bêdziesz musia³ poddaæ siê rygorom prawa
podatkowego.

Kolejna kwestia. Pojêcie ubocznej dzia³alnoœci
gospodarczej, które ponownie zosta³o tutaj wpro-
wadzone, by³o w Polsce znane, to nie jest odkry-
wanie Ameryki. O ubocznej dzia³alnoœci gospo-
darczej mówi³a ustawa z 23 grudnia 1988 r. PóŸ-
niej, po nowelizacji tej ustawy, to pojêcie znik³o
z ustawy o dzia³alnoœci gospodarczej z 1998 r. Te-
raz ponownie je wprowadzamy obok pojêcia dzia-
³alnoœci o charakterze agroturystycznym, która to
dzia³alnoœæ by³a w tym samym art. 3 w ust 1. Ubo-
czna dzia³alnoœæ gospodarcza to jest na przyk³ad
dzia³alnoœæ rolników, którzy wynajmuj¹ pokój,
a wiêc prowadz¹ agroturystykê – o czym do tej po-
ry ustawodawca mówi³ – i mog¹ tym, którzy w tym
pokoju nocuj¹, sprzedawaæ kie³basê, miód, na-
lewkê itd., no, bimbru raczej bym nie radzi³, odno-
sz¹c siê do wyst¹pienia nieobecnego szanownego
pana senatora Ryszarda Ryszki… Ryszarda?

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Czes³awa.)
…Czes³awa Ryszki. Przepraszam bardzo pana

senatora.
Czy ta ustawa mo¿e wprowadzaæ jakieœ kom-

plikacje dla rolników? Ka¿da ustawa komplikuje
nam ¿ycie. Nie ma takiej ustawy, która pomaga-
j¹c, nie rygoryzuje przy tym pewnej sytuacji. Ale
chcia³bym zapytaæ: to w takim razie po co s¹ wie-

lokrotnie tutaj wspominane izby rolnicze? Po co
rolnicy p³ac¹ sk³adki na te izby, jak nie po to, ¿eby
one, broni¹c ich interesów, i s³usznie, jednoczeœ-
nie prowadzi³y dzia³alnoœæ informacyjn¹, dorad-
cz¹, po to, ¿eby temu rolnikowi powiedzieæ: drogi
kolego, je¿eli przekroczysz okreœlon¹ stawkê dzia-
³alnoœci gospodarczej, podlegaj¹c¹ opodatkowa-
niu, to licz siê z tym, ¿e, jak powiedzia³ pan mini-
ster Nalewajk, mo¿esz wyskoczyæ z KRUS, z syste-
mu ubezpieczenia rolników? Ja rozumiem, ¿e dzi-
siaj krytykujemy tê ustawê ze wzglêdu na to, ¿e
ona w pewnych sytuacjach mo¿e wprowadziæ bar-
dzo dotkliwe dla rolników skutki. Ale z tego wyni-
kaj¹ dwie niezrozumia³e, dla mnie przynajmniej,
konsekwencje. Po pierwsze, mówimy, ¿e rolnik
jest bezradny, nieuœwiadomiony, ¿e on w ogóle
nie potrafi myœleæ w takiej sytuacji, a po wtóre, ¿e
on nie ma godnej reprezentacji swoich interesów.
Otó¿ regulacje zawarte w tej w³aœnie ustawie s¹
skierowane tak¿e do tych, którzy reprezentuj¹ in-
teresy rolnika za jego pieni¹dze.

Kolejny problem, bardzo szczegó³owy, dotyczy
tak zwanej sprzeda¿y targowiskowej. Proszê pañ-
stwa, jak idê na targowisko, to i tak, i tak p³acê
op³atê targow¹. Jest ustawa o podatkach i op³a-
tach lokalnych, jest ustawa o dochodach jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, która wprowadza
pewne dolegliwoœci finansowe dla rolników. A ta
ustawa nie rygoryzuje, tylko ³agodzi w³aœnie tego
rodzaju rozwi¹zania prawne. Dzisiaj bêdziesz
móg³ sprzedawaæ, tak¿e produkty przetworzone
u siebie, w gospodarstwie rolnym, ponosz¹c tylko
op³atê targow¹, nie nara¿aj¹c siê na zarzut, ¿e wy-
twarzasz nielegalnie, jak idziesz na targowisko,
gdzie mo¿esz sprzedawaæ, i jednoczeœnie nie na-
ra¿aj¹c siê na zarzut, ¿e nie spe³niasz innych wy-
magañ odpowiednich do prowadzenia dzia³alno-
œci gospodarczej.

(Senator Stanis³aw Zaj¹c: Kwota symbolicz-
na…)

Co do kwoty, to jest inny problem. Jak powie-
dzia³em, ja nie jestem specjalist¹ od tych spraw,
ale z du¿¹ sympati¹, nie jako cz³onek Klubu Plat-
formy Obywatelskiej czy nie tylko jako cz³onek,
podchodzê do tego problemu, bo uwa¿am, ¿e to
rozwi¹zanie prawne mo¿e u³atwiæ ¿ycie w³aœnie
tym, którzy i tak, i tak tê dzia³alnoœæ prowadz¹.
I oœwiadczam pañstwu, ¿e gdybyœcie to pañstwo
wyst¹pili z tak¹ inicjatyw¹, to otrzymalibyœcie
pañstwo równie przychyln¹ opiniê z mojej strony,
choæ w pewnych sprawach te¿ i w¹tpliwoœci tu
podnios³em. W moim przekonaniu pewne sprawy
nie powinny mieæ charakteru ukrytego i nie po-
winny wkraczaæ w dziedziny, które nie kryj¹ siê za
tymi sprawami. Ktoœ zawsze stoi za pewnymi ini-
cjatywami. I tak siê zdarzy³o, ¿e za t¹ inicjatyw¹
stanê³a ta strona, i ja j¹ popieram. Jak pañstwo
wyst¹picie w przysz³oœci z podobn¹ inicjatyw¹,
proszê liczyæ równie¿ na mój podpis w takich
sprawach. Dziêkujê. (Oklaski)
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator An-

drzej Grzyb z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*. Informujê te¿, ¿e wnioski o charak-
terze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli pan senator
Chróœcikowski i pani senator Fetliñska.

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych.

I przechodzimy do nastêpnego punktu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziewiêtnastego porz¹dku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o s³u¿bie
funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojsko-
wego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
i zawarty jest w druku nr 728, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 728S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora
Stanis³awa Zaj¹ca, o przedstawienie wspólnego
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Ko-

misji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Naro-
dowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o s³u¿-
bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego.

Tak jak pan marsza³ek przed momentem
stwierdzi³, ta inicjatywa ustawodawcza Senatu
stanowi wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, albowiem projektowana ustawa ma do-
prowadziæ do dostosowania systemu prawa do
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego w zakresie
sprzecznoœci z konstytucj¹ niektórych przepisów
ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy
o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego.
Mówi¹c najproœciej, w przepisach kwestionowa-
nych przez Trybuna³ Konstytucyjny znalaz³y siê
zapisy, które sprawiaj¹, ¿e w ustawie o dyscypli-
nie wojskowej, w takim zakresie, jak to przedsta-
wia art. 53, uniemo¿liwia siê ¿o³nierzowi objête-
mu postêpowaniem dyscyplinarnym ustanowie-
nie obroñcy spoœród adwokatów lub radców pra-
wnych. Równie¿ w ustawie o s³u¿bie funkcjona-
riuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego i S³u¿-
by Wywiadu Wojskowego trybuna³ kwestionuje te

przepisy, które umo¿liwiaj¹ osobie obwinionej
wybór obroñcy w postêpowaniu dyscyplinarnym
wy³¹cznie spoœród funkcjonariuszy.

Co do naszej inicjatywy, stoimy na stanowisku,
¿e rzeczywiœcie powinna nast¹piæ zmiana, która
sprawi³aby, ¿e w postêpowaniu dyscyplinarnym
w stosunku do ¿o³nierzy, osób, które s¹ nim objê-
te, obroñcami mogliby byæ adwokaci i radcowie
prawni. Mówimy o tym dlatego, ¿e z treœci orzecze-
nia Trybuna³u Konstytucyjnego wynika, i¿ obro-
na, aby mog³a byæ w³aœciwa, a jest ona prawem
konstytucyjnym ka¿dego obywatela, równie¿
w zakresie postêpowañ dyscyplinarnych, powin-
na byæ powierzona osobie, która mo¿e byæ fun-
kcjonariuszem, ale równie¿ osobie – i tu jest pra-
wo wyboru – która posiada specjalny zakres wie-
dzy, specjalny poziom wiadomoœci sprawiaj¹cy,
¿e ta obrona, mówi¹c najproœciej, jest profesjo-
nalna. Dlatego te¿ budzi³o to w¹tpliwoœci trybu-
na³u i dlatego zosta³o zakwestionowane. I Komi-
sja Ustawodawcza Senatu podjê³a tak¹ inicjaty-
wê. W trakcie posiedzeñ Komisji Ustawodawczej
i Komisji Obrony Narodowej, które odby³o siê
w dniach 3 lutego i 9 marca 2010 r., przygotowano
tekst jednolity projektu ustawy, który maj¹ pañ-
stwo przed sob¹.

Chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e w toku posiedzenia
komisji pojawi³y siê pewne w¹tpliwoœci, prowa-
dz¹ce mianowicie do pytania, czy ta propozycja,
¿e obroñcami mog¹ byæ adwokat i radca prawny,
jest do koñca w³aœciwa, dlatego ¿e ze strony ucze-
stnicz¹cych w posiedzeniach komisji przedstawi-
cieli ministra obrony narodowej, a nawet nie tyle
ministra obrony narodowej, ile przedstawicieli
s³u¿b kontrwywiadu wojskowego i wywiadu woj-
skowego, podnoszony by³ postulat, aby w stosun-
ku do adwokata czy radcy prawnego pojawi³o siê
takie ograniczenie, ¿e powinien on mieæ poœwiad-
czenie bezpieczeñstwa wydane na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych. Sta-
nowisko MSWiA w tym zakresie by³o takie, ¿e obo-
wi¹zuj¹cy zakres przepisów jest wystarczaj¹cy
i taki zapis nie jest potrzebny. Takie by³o, powta-
rzam, stanowisko ministerstwa.

Muszê powiedzieæ, ¿e niektórzy senatorowie,
mówiê tu równie¿ o sobie, prezentowali stano-
wisko, ¿e nie mo¿emy doprowadzaæ do sytuacji,
w których dajemy mo¿liwoœæ ustanowienia w po-
stêpowaniu dyscyplinarnym obroñcy, którym
jest adwokat czy radca prawny, a jednoczeœnie
wprowadzamy dodatkowe ograniczenie, czyli
tworzymy jakby kategoriê szczególnie uprawnio-
nych adwokatów czy radców prawnych, którzy
mog¹ wystêpowaæ w tych postêpowaniach dys-
cyplinarnych.

Ja i niektórzy senatorowie stwierdzaliœmy, ¿e
jest to po prostu powrót do tej tradycji, wed³ug
której w postêpowaniach przed s¹dami wojsko-
wymi wystêpowali tak zwani obroñcy wojskowi.
Wielu adwokatów wielokrotnie musia³o w owym
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czasie prosiæ o udzia³ czy o dopuszczenie ich do
udzia³u w obronie, dlatego ¿e nie mieli tego dodat-
kowego uprawnienia obroñców wojskowych.
Chcieliœmy z tym zerwaæ i doprowadziæ do sytua-
cji, w której skoro ktoœ ma uprawnienia adwokata
lub jest radc¹ prawnym, to obowi¹zuj¹ go okreœ-
lone rygory zachowania tajemnicy zawodowej, ta-
jemnicy wi¹¿¹cej siê z tym zawodem. Jednoczeœ-
nie s¹ to w du¿ej mierze zawody, b¹dŸ co b¹dŸ, za-
ufania publicznego, wspó³tworz¹ce wymiar spra-
wiedliwoœci, a wiêc uwa¿aliœmy, ¿e to ogranicze-
nie nie powinno mieæ miejsca. I dlatego te¿, Panie
Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie, przed-
stawiona zosta³a taka treœæ projektu naszej ini-
cjatywy legislacyjnej, jak to okreœlono w druku,
który jest przed pañstwem, druku oznaczonym
nrem 728S.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora spra-
wozdawcy komisji oraz do upowa¿nionego przed-
stawiciela wnioskodawców.

Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza upo-
wa¿ni³a do jej reprezentowania pani¹ senator
Gra¿ynê Sztark.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Grubski, proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czy w ocenie pana senatora brak

certyfikatu dostêpu do informacji niejawnej zubo¿y
jakoœæ obrony wystêpuj¹cego w postêpowaniu dys-
cyplinarnym adwokata lub radcy prawnego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Senatorze, ja mam takie zaufanie do sta-

nowiska, które wyra¿a obecnie funkcjonuj¹ce Mi-
nisterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
¿e w œwietle tego zdania, które ministerstwo
przedstawi³o w tej debacie, moja odpowiedŸ jest
taka: na szczêœcie o zubo¿eniu mówiæ nie mo¿e-
my. Nie chcê byæ w sprzecznoœci z tym, co powie-
dzia³o Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, a gdybym odpowiedzia³ na pana pytanie
pozytywnie, to kwestionowa³bym to stanowisko
i sposób myœlenia, które, moim zdaniem, wydaj¹
siê s³uszne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Grubski, proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zadaæ pytanie uzupe³niaj¹ce. Czy

w kontekœcie art. 43 ustawy o S³u¿bie Kontrwy-
wiadu Wojskowego i w œwietle tego, ¿e szef tej
s³u¿by mo¿e dokonaæ pewnego wstrzymania uja-
wnienia informacji, w szczególnych sytuacjach
oczywiœcie – i tu nawi¹zujê do pierwszego pytania
– faktycznie nie mo¿e nast¹piæ zubo¿enie, tak ¿e
bêdziemy mieli do czynienia z adwokatem czy rad-
c¹ prawnym, który bêdzie wystêpowa³ w sprawie
nie maj¹c dostêpu do takich informacji i tak na-
prawdê bêdzie musia³ swoj¹ elokwencj¹ czy inte-
ligencj¹ nadrabiaæ brak informacji potrzebnych
w tej sprawie dyscyplinarnej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Odpowiadaj¹c na to pytanie chcê zwróciæ uwa-

gê, ¿e wprowadziliœmy art. 139, w którym mowa,
w jakich warunkach, w jakich miêdzy innymi sy-
tuacjach i jakie materia³y udostêpnia siê obroñcy
wystêpuj¹cemu w postêpowaniu dyscyplinarnym.
Chcê te¿ zwróciæ uwagê, ¿e w tym zakresie posi³ko-
wo kierujemy siê przepisami kodeksu postêpowa-
nia karnego, a wiêc ta w¹tpliwoœæ, która rodzi siê
w pytaniu pana senatora, nie ma miejsca.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê bardzo, Panie Sena-

torze. Wiêcej pytañ nie ma.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os w tej

sprawie? Pan minister Czes³aw Pi¹tas.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Grubski, proszê bardzo.

Senator Maciej Grubski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Id¹c w tym samym kierunku, co w pytaniach,

jakie zada³em senatorowi sprawozdawcy,
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chcia³bym skierowaæ te dwa pytania równie¿ do
pana ministra. To jest kwestia, czy brak certyfi-
katów zubo¿y jakoœæ obrony, je¿eli chodzi o ad-
wokatów czy radców prawnych. I czy zapis
art. 43 wp³ynie znacz¹co na sytuacjê dostêpu do
informacji przez adwokata czy radcê prawnego,
który nie posiada tej informacji? Szczególnie ¿e,
w mojej ocenie oczywiœcie, mamy dwa rozbie¿ne
stanowiska i ze strony MSW by³o to nie do koñca
sprecyzowane. Ja odebra³em to w ten sposób, ¿e
MSW raczej ucieka³o od pe³nej odpowiedzi, a w³a-
œnie odpowiedŸ ze strony ministerstwa mnie in-
teresuje. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wydaje mi siê,

¿e dzia³alnoœæ s³u¿b specjalnych, tak wywiadu,
jak i kontrwywiadu, zwi¹zana jest w ca³ej swojej
rozci¹g³oœci z dostêpem do informacji nieja-
wnych. Mówimy o postêpowaniu dyscyplinar-
nym, czyli o pope³nieniu przewinienia, które nie
jest objête rygorem dochodzenia prokuratorskie-
go, a wiêc nie bêdzie mia³o tutaj pe³nego zastoso-
wania to, o czym przed chwil¹ pan senator spra-
wozdawca naszej komisji by³ uprzejmy powie-
dzieæ. Dlatego te¿ wydaje mi siê, ¿e adwokat czy
radca broni¹cy funkcjonariusza nie bêdzie
w pe³ni mia³ dostêpu do informacji, je¿eli nie bê-
dzie mia³ poœwiadczenia. Dlatego prosi³bym Wy-
soki Senat o znalezienie takiego rozwi¹zania, któ-
re umo¿liwi³oby postêpowanie, w ramach którego
ten dostêp by³by zapewniony.

Pragnê zaznaczyæ, ¿e w kodeksie karnym do-
stêp nastêpuje na wniosek prokuratora i na wnio-
sek prokuratora dowódca jednostki wywiadu czy
kontrwywiadu przedstawia okreœlon¹ informa-
cjê. A wiêc wchodzi tutaj w rachubê funkcja pro-
kuratorska. Jest to dodatkowy pion, który bêdzie
decydowa³ o tym, czy te informacje przejd¹ czy
nie, a który dostaje te informacje od dowódcy je-
dnostki wywiadu czy kontrwywiadu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Ministrze, w œwietle tych pytañ i w œwiet-

le odpowiedzi, które by³y powtórzeniem tez rela-
cjonowanych przez przedstawicieli s³u¿b na po-

siedzeniu komisji, powtórzy³ je tutaj pan senator
Grubski, ja stawiam takie oto pytanie.

Otó¿ Trybuna³ Konstytucyjny nie zauwa¿a³
i nie przedstawia³ tych w¹tpliwoœci, tylko mówi³
wprost, ¿e niezgodne z konstytucj¹ jest to, ¿e
ustanowienie obroñcy jest mo¿liwe tylko z okreœ-
lonej kategorii osób, mówiê o funkcjonariuszach.
W œwietle orzeczenia trybuna³u niedopuszczenie
adwokata czy radcy prawnego do tych informacji
jest sprzeczne z konstytucj¹.

Czy zatem w tej sytuacji, takiej, jak¹ pan przed-
stawia, nie dochodzimy znowu do tego, ¿e bêd¹
adwokaci lepsi – ci, których bêdzie siê chcia³o, za-
ryzykujê takie stwierdzenie, mieæ w charakterze
obroñców, i adwokaci, którzy takich uprawnieñ
nie bêd¹ mieli, mimo ¿e s¹ adwokatami czy radca-
mi prawnymi?

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja tak¿e mam do pana pytanie.

Czy w postêpowaniu dyscyplinarnym wybór ob-
roñcy jest wyborem dobrowolnym dokonywanym
przez tego, który jest objêty postêpowaniem?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, odpowiadaj¹c

na pytanie pana marsza³ka, chcê powiedzieæ, ¿e
ustawa daje takie prawo i ka¿dy obwiniony bêdzie
wybiera³ obroñcê. On wybiera obroñcê. To jest je-
go prawo, poniewa¿ ka¿dy, kto staje przed wymia-
rem sprawiedliwoœci – a to jest wymiar sprawiedli-
woœci o ni¿szej kategorii, o ni¿ej randze ni¿ s¹d, bo
staje siê przed prze³o¿onym, bo tu jest tylko postê-
powanie dyscyplinarne – ma takie prawo, to pra-
wo jest mu dane i on mo¿e dokonaæ wyboru.

Nam chodzi o to, ¿eby ten wybór by³ dokonany
w taki sposób, ¿eby obroñca móg³ dog³êbnie i do-
k³adnie zapoznaæ siê z istot¹ sprawy. S³u¿ba wy-
wiadu i kontrwywiadu prowadzi swoj¹ dzia³al-
noœæ w ró¿norodny sposób. Gdyby to dotyczy³o na
przyk³ad niew³aœciwych relacji ze Ÿród³em infor-
macji, zdecydowanie by³aby to niejawna sprawa.
My nie jesteœmy przeciwko temu, ¿eby byli anga-
¿owani adwokaci czy radcowie prawni. Uwa¿amy
jednak, ¿e oni powinni mieæ mo¿liwoœæ dog³êbnie
to poznaæ poprzez szeroki dostêp do spraw, który-
mi zajmuj¹ siê te s³u¿by.

Pragnê tak¿e zaznaczyæ, ¿e certyfikatu upo-
wa¿niaj¹cego do dostêpu do informacji nieja-
wnych nie wydaj¹ tylko s³u¿by wojskowe, wydaj¹
go tak¿e inne s³u¿by. My nie negujemy tego, ¿eby
radca prawny czy adwokat mia³ dostêp. Wyra¿a-
my tylko obawê czy troskê, ¿e bez tego prawa on
bêdzie mia³ utrudniony dostêp i byæ mo¿e nie po-
zna dok³adnie istoty sprawy, i nie bêdzie móg³ do-
brze spe³niæ swojej funkcji.
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Pragn¹³bym zaznaczyæ, ¿e w ustawie o s³u¿bie
wojskowej ¿o³nierzy zawodowych, któr¹ Wysoki
Senat wczeœniej rozpatrywa³ i przyj¹³, z inicjatywy
rz¹du zosta³ przedstawiony wymóg posiadania
obroñcy spoœród adwokatów czy te¿ radców praw-
nych. Sprawy dyscyplinarne zwyk³ego ¿o³nierza
i funkcjonariusza s³u¿b s¹ zdecydowanie ró¿ne.
Byæ mo¿e pewne sprawy dotycz¹ce funkcjonariu-
szy nie bêd¹ niejawne, ale byæ mo¿e bêd¹ te¿ nie-
jawne. My wyra¿amy tylko troskê o to, ¿eby zape-
wniæ pe³ny dostêp. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, je¿eli funkcjonariusz, prze-

ciwko któremu toczy siê postêpowanie dyscypli-
narne, ma mo¿liwoœæ swobodnego wyboru obroñ-
cy, to ja rozumiem, ¿e on œwiadomie mo¿e wybraæ
tego, który ma dostêp do informacji niejawnych,
jak i œwiadomie mo¿e wybraæ tego, który dostêpu
nie ma, wiedz¹c, co to oznacza.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Tak, Panie Marsza³ku, oczywiœcie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dziêkujê bardzo.)
Pan senator Andrzejewski, proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy w zwi¹zku ze s³usznym

zreszt¹ zinterpretowaniem, ¿e praktycznie ka¿dy
adwokat mo¿e zostaæ dopuszczony do tego postê-
powania, a w postêpowaniu s¹ czêsto merytorycz-
ne sprawy objête tajemnic¹ ró¿nego typu, przewi-
duje siê rygory, którym by³by poddawany taki ad-
wokat, obroñca, pe³nomocnik? Dawniej dopusz-
cza³ szef s¹du, szef prokuratury. Kiedy w latach
osiemdziesi¹tych w PRL o to wystêpowaliœmy, we-
d³ug swojego widzimisiê dopuszczali niektórych,
niektórych nie dopuszczali, spoza korpusu ob-
roñców wojskowych. W tej chwili ju¿ tego nie ma.
Ale skoro jest prawo dopuszczenia ka¿dego adwo-
kata czy radcy prawnego, to jest pytanie, czy prze-
widuje siê, ustawa tego nie formu³uje, ¿e on mo¿e
byæ poddany pewnym rygorom. Pytam o prakty-
kê. Czy jest tutaj jakiœ manewr do dzia³añ, skoro

nie ma delegacji ustawowej do rozporz¹dzenia
w tym zakresie? Mog³aby byæ, ale jej nie ma.

Jak pan widzi w zwi¹zku z tym, Panie Ministrze,
w takich postêpowaniach ten swobodny dostêp
adwokata i radcy prawnego? Jakie by³yby proce-
dury zabezpieczaj¹ce tajemnicê s³u¿bow¹, pañ-
stwow¹ czy chocia¿by tajemnicê, która jest uzna-
niowa, nawet w zakresie tajemnicy handlowej?

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, nie przewiduje-

my ¿adnych ograniczeñ w wyborze obroñcy przez
funkcjonariusza. Informacja niejawna jest usta-
nowiona przez jej w³aœciciela i to ten, który j¹
ustanowi³, bêdzie decydowa³ komu i w jaki sposób
j¹ ujawniæ. A wiêc to wyniknie w dalszym trybie
postêpowania. Dyskutuj¹c w podkomisji zwraca-
liœmy uwagê na to, ¿e nale¿a³oby zawrzeæ pewien
warunek mówi¹cy o tym, ¿e w toku postêpowania
ci, którzy nie mieliby dopuszczenia do tej informa-
cji, mogliby mieæ trudnoœci w pe³nym poznaniu
sprawy. I byæ mo¿e mieliby utrudnienia, nie zo-
sta³oby im to przedstawione, poniewa¿ zgodnie
z ustaw¹ o ochronie informacji niejawnych w³a-
œciciel dokumentu, czy w³aœciciel okreœlonej pro-
cedury operacyjnej w wypadku s³u¿b, bêdzie j¹
móg³ udostêpniæ tylko temu, kto jest do tego upo-
wa¿niony. A jest mo¿liwe, ¿e ta sytuacja bêdzie
mia³a wp³yw na zdarzenie, które bêdzie przedmio-
tem postêpowania dyscyplinarnego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zaj¹c, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Ministrze, mam jeszcze jedno pytanie.

Czy w sytuacji, kiedy dana osoba posiada po-
œwiadczenie o dopuszczeniu do informacji nieja-
wnej, musi ona otrzymaæ wszystkie dokumenty?
Czy te¿ mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêd¹ dokumenty, któ-
rych okreœlonej osobie mimo posiadania po-
œwiadczenia udostêpniæ nie mo¿na?

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja mam jeszcze jedno pytanie.

Czy adwokat lub radca prawny, który chce mieæ
dostêp do dokumentów tajnych lub œciœle tajnych,
podlega takim samym regu³om jak inni obywatele,
czyli wystêpuje o to, wype³nia ankietê bezpieczeñ-
stwa i podlega procedurze sprawdzaj¹cej, czy te¿
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odbywa siê to w jakimœ innym systemie? Mówi³
pan o sposobie odtajniania dokumentów, ja zaœ
pytam o dostêp. Ktoœ, kto chce mieæ dostêp do taj-
nych dokumentów musi przejœæ tê normaln¹ pro-
cedurê, która jest przewidziana w ustawie. Czy ta-
ka sama procedura dotyczy obroñców?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, uzyskanie do-

puszczenia do informacji niejawnych dla okreœlo-
nej grupy osób, jak na przyk³ad dla pañstwa, wy-
nika z wyboru. To samo dotyczy pos³ów. Pozosta³e
osoby, które z tytu³u zajmowania stanowiska lub
wyznaczenia na dane stanowisko nie s¹ automa-
tycznie dopuszczone do tego rodzaju informacji,
powinny odbyæ procedurê dopuszczeniow¹. Po-
winny wyst¹piæ z wnioskiem do organu, który jest
upowa¿niony do tego typu czynnoœci i odbyæ pro-
cedurê dopuszczeniow¹.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana przewodnicz¹ce-
go Zaj¹ca, chcê powiedzieæ, ¿e nie wszystkie infor-
macje przeka¿ê, poniewa¿ s¹ pewne informacje za-
strze¿one, których przekazaæ mi nie wolno, na któ-
rych przekazanie zgodê mo¿e wyraziæ tylko s¹d.

(Senator Leon Kieres: Zagro¿one kar¹ œmierci.)
To s¹ informacje, których nawet ja sam dok³a-

dnie nie znam, a które s¹ we w³adaniu przedsta-
wicieli s³u¿b, na przyk³ad osobowych Ÿróde³ infor-
macji na pewno to dotyczy. Takich rzeczy nie bê-
dzie wolno przekazaæ.

(Senator Leon Kieres: Tylko w przypadku prze-
stêpstw zagro¿onych kar¹ œmierci to mo¿liwe.)

Senator Bogdan Borusewicz:
Ale, Panie Ministrze, o ile dobrze rozumiem, ro-

dzaj ujawnianych informacji zale¿y te¿ od rodzaju
dopuszczenia, bo przecie¿ jest dopuszczenie do in-
formacji poufnych, tajnych i œciœle tajnych zgodnie
z ustaw¹. Czy taka gradacja bêdzie zachowana
tak¿e w tym przypadku? Takie jest moje pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
I teraz pytanie pana senatora Andrzejewskiego.

Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy uwa¿a pan, ¿e jest to wy-

starczaj¹ca regulacja? Jak bêdzie wygl¹da³a w ra-
zie czego skarga do Strasburga, ¿e ograniczone
jest prawo do obrony? Bo niew¹tpliwie adwokat,
który nie bêdzie móg³ siê zapoznaæ z istotnymi
przes³ankami dotycz¹cymi zarzucanego czynu,
bêdzie sk³ada³ oœwiadczenie, ¿e ograniczono mu

prawo do obrony. I s³usznie bêdzie sk³ada³ to
oœwiadczenie. Oczywiœcie jest tu problem prze-
strzegania wy¿szych racji, takich jak racja stanu,
ale tu mówimy o podstawowym i równym prawie
cz³owieka do obrony. Czy istnieje mo¿liwoœæ, ja jej
nie dostrzegam, ¿eby s¹d dyscyplinarny pod
szczególnymi rygorami, po odebraniu specjalne-
go przyrzeczenia, dopuszcza³ do tych informacji
pe³nomocnika? Ja na przyk³ad jako adwokat, nie-
dopuszczony, natychmiast zrezygnowa³bym z ob-
rony, i by³by k³opot, bo trzeba by by³o szukaæ na-
stêpnego, i nastêpnego, rezygnowaliby jedni po
drugich ze wzglêdu na uniemo¿liwienie im skute-
cznej obrony. Nie bêdê w stanie stwierdziæ, czy
czynnoœci, które bêdê wykonywa³ jako obroñca,
nie s¹ przypadkiem na niekorzyœæ oskar¿onego,
bo nie bêdê mia³ materia³u do oceny, a ustawa
mnie zobowi¹zuje do tego, ¿ebym nie podejmowa³
czynnoœci na niekorzyœæ obwinionego.

Naruszana jest zasada prawa do obrony. Jak
pójdê z art. 6 do Strasburga, to w sytuacji niedo-
puszczenia mnie do istotnych materia³ów wy-
gram sprawê. Sprawa jest w ca³ym systemie pra-
wnym bardziej skomplikowana ni¿ tylko uregulo-
wanie orzeczenia trybuna³u i inkorporowanie. Bo
adwokat lub radca prawny… Dawniej by³ specjal-
ny korpus albo dopuszczano nas do tych postêpo-
wañ. Czy w ogóle rozwa¿a siê procedurê specjal-
nych uprawnieñ s¹dów dyscyplinarnych w tym
zakresie i specjalnych rygorów dla adwokatów lub
radców prawnych, pod którymi mog¹ siê zapo-
znawaæ z istotnymi informacjami? Tak przynaj-
mniej bêd¹ oni twierdzili, bêd¹ twierdzili, ¿e ta-
jemnica dotyczy bardzo istotnego elementu, który
umo¿liwia albo uniemo¿liwia skuteczn¹ obronê.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, odpowiadaj¹c

na pytanie pana marsza³ka, powiem: tak, jest gra-
dacja w zakresie dopuszczeñ do informacji, do po-
ufnych, do tajnych, do œciœle tajnych. Zale¿y to od
tego, czy okreœlone warunki s¹ wype³nione przez
osobê aplikuj¹c¹ o uzyskanie tego rodzaju dopu-
szczenia i czy ta osoba bêdzie przestrzega³a wa-
runków ustanowionych ustawowo przez organ
wydaj¹cy upowa¿nienie.

Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora An-
drzejewskiego, pragnê stwierdziæ, ¿e o zakresie
informacji niejawnej, która jest w dyspozycji da-
nej komórki wywiadu czy te¿ kontrwywiadu i jej
przekazaniu, decyduje dowódca tej komórki. Mo-
¿e siê tak zdarzyæ, ¿e ten dowódca dokona w pe-
wien selektywny sposób wyboru informacji i prze-
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ka¿e z informacji o charakterze tajnym tylko czêœæ
dotycz¹c¹ poziomu poufnego, co mo¿e spe³niæ wy-
mogi klauzuli, jak¹ bêdzie posiada³ obroñca, któ-
rego funkcjonariusz sobie wybierze. My w ochro-
nie bezpieczeñstwa pañstwa polskiego powinniœ-
my zachowaæ zasadê, ¿e s³u¿by te s¹ s³u¿bami
niejawnymi, ¿e pewne obszary ich dzia³alnoœci s¹
bardzo chronione.

Sprawa dyscyplinarna, pragnê podkreœliæ, nie
jest spraw¹ ciê¿kiej wagi i naruszenia przepisu pra-
wa. Je¿eli to bêdzie ciê¿ka waga gatunkowa, no to
bêdzie dochodzenie prokuratorskie i s¹d. I s¹d bê-
dzie decydowa³. My mówimy tutaj o drobniejszych
sprawach, o drobniejszych przewinieniach. Trudno
nam powiedzieæ, ale zak³adamy, ¿e mo¿e 50%, mo-
¿e 40% spraw dyscyplinarnych nie bêdzie wymaga-
³o dostêpu do informacji niejawnych. Mog¹ siê zda-
rzyæ siê jednak tak¿e takie, które bêd¹ tego wyma-
ga³y. Dlatego chcielibyœmy mieæ pewn¹ mo¿liwoœæ
regulacji w tym obszarze. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, nie ma wiêcej pytañ.
(G³os z sali: I dobrze.) (Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dziêkujê.)
Ja chcê panu senatorowi Andrzejewskiemu po-

wiedzieæ, poniewa¿ pracowa³em nad t¹ ustaw¹
o informacji niejawnej, ¿e nie tylko sam doku-
ment jest tajny albo œciœle tajny, ale tak¿e infor-
macja o tym dokumencie jest tajna albo œciœle taj-
na, i w zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ przekazywana.
A wiêc tak¿e prawnik, który bêdzie broni³, nie bê-
dzie mia³ mo¿liwoœci zaskar¿enia, bo nie bêdzie
w ogóle wiedzia³, ¿e taki dokument istnieje.

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. Wnioski legislacyjne mog¹ obejmo-
waæ wy³¹cznie zmiany zmierzaj¹ce do wykonania
orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego oraz ich
niezbêdne konsekwencje.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Stani-
s³awa Zaj¹ca.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jak widzê, nasza dyskusja zosta³a zdominowa-

na w du¿ej mierze przez kwestie zwi¹zane z tym,
czy ka¿dy obroñca, myœlê o adwokacie i radcy
prawnym, mo¿e wystêpowaæ w postêpowaniu
dyscyplinarnym, czy te¿ powinny byæ co do tego

wprowadzone dodatkowe ograniczenia. Nie ulega
w¹tpliwoœci – wszyscy obecni na tej sali wyra¿aj¹
ten pogl¹d – ¿e bezpieczeñstwo pañstwa jest dla
nas spraw¹ nadrzêdn¹. To nie ulega najmniejszej
w¹tpliwoœci. Wyra¿amy równie¿ pogl¹d, ¿e s³u¿by
specjalne funkcjonuj¹ w tej sferze, w której wiele
informacji jest wra¿liwych, wra¿liwych w tym ro-
zumieniu, ¿e powinny pozostaæ niejawne. My tych
faktów nie kwestionujemy. Jednak pytania, które
pad³y na tej sali, sprowadza³y siê do tego, ¿e w to-
ku postêpowania dyscyplinarnego – bêd¹cego
w rozumieniu potocznym t¹ ³agodniejsz¹ form¹
postêpowania quasi-karnego, bo przecie¿ postê-
powanie karne przed s¹dem jest czymœ powa¿-
niejszym – chodzi o takie informacje, jakie z regu-
³y nie wkraczaj¹ zanadto w sprawy, w których te
czy inne dokumenty nie zosta³yby udostêpnione
obroñcy.

Dlatego te¿ uwa¿a³em i uwa¿am, ¿e wprowa-
dzenie dodatkowego ograniczenia mówi¹cego
o tym, i¿ obroñc¹ mo¿e byæ osoba, która ma po-
œwiadczenie bezpieczeñstwa, jest wyjœciem poza
treœæ orzeczenia Trybuna³u Konstytucyjnego.
Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê w spo-
sób bardzo wyraŸny: przepisy ustawy ogranicza-
j¹ce kr¹g osób, które mog¹ byæ obroñcami w po-
stêpowaniu dyscyplinarnym, do funkcjonariuszy
s¹ sprzeczne z konstytucj¹. W tym postêpowaniu
Trybuna³ Konstytucyjny wyrazi³ siê wyraŸnie
i wprost: funkcjonariusz wykonuj¹cy czynnoœci
obroñcy dzia³a w okreœlonej strukturze s³u¿bo-
wej, ktoœ mu podlega, a ktoœ, kto jest w takiej rela-
cji do rzecznika dyscyplinarnego, mo¿e mieæ na
wzglêdzie nie tylko obronê, ale równie¿ swoj¹
przysz³oœæ zawodow¹. I to by³o podstaw¹ tego, i¿
Trybuna³ Konstytucyjny wypowiedzia³ siê, ¿e ob-
roñc¹ mo¿e byæ osoba, która dotychczas wystêpo-
wa³a w sprawie, ale niezale¿nie od tego mo¿e byæ
obroñc¹ równie¿ adwokat lub radca prawny. I co
do tego nie wprowadzono ¿adnych dalszych wy-
mogów.

Szanowni Pañstwo, pos³ugujemy siê tu jedno-
czeœnie przepisami innych ustaw, a w tym zakre-
sie leg³o u podstaw argumentacji tej w³aœnie regu-
lacji stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji. Mówi siê tam wprost – ja je-
szcze dzisiaj tu, na sali, pyta³em o to – ¿e nie wszy-
stkie dokumenty mog¹ byæ ujawnione, nie wszys-
tkie dokumenty mog¹ byæ udostêpnione, bo s¹
dokumenty takiej wagi, ¿e tylko w szczególnych
okolicznoœciach i szczególnemu krêgowi osób mo-
g¹ byæ ujawnione. Dlatego te¿ wprowadzanie do-
datkowego uwarunkowania w odniesieniu do roz-
szerzonego krêgu obroñców, o którym mówimy
w ustawie, wydaje mi siê zbêdne. Zw³aszcza ¿e,
jak jeszcze raz podkreœlam, spraw¹ naczeln¹ dla
ka¿dego z nas, dla mnie równie¿, jest bezpieczeñ-
stwo pañstwa.

Szanowni Pañstwo, na koniec chcê powiedzieæ
– i w³aœciwie dlatego zabieram g³os w tej dyskusji –
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¿e zg³aszam poprawkê. Otó¿ pojawi³a siê pewna
kwestia, a mianowicie: czy mówi¹c o obroñcach,
nie powinniœmy uwzglêdniaæ tylko adwokatów,
którzy maj¹ uprawnienia do wystêpowania w pro-
cesach karnych – a postêpowania dyscyplinarne,
tak jak powiedzia³em, w tej kategorii powinny byæ
postrzegane – czy powinni byæ w to w³¹czani rów-
nie¿ radcowie prawni? Trybuna³ Konstytucyjny
wyraŸnie wskaza³, jakie to maj¹ byæ osoby, a wiêc
trudno z tym dyskutowaæ. Okreœli³ to, mimo ¿e
radcowie prawni nie wystêpuj¹ w procesach kar-
nych.

Dlatego te¿, chc¹c doprowadziæ do zgodnoœci
nowej ustawy z orzeczeniem Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, chcia³bym, aby wprowadzona zosta³a
poprawka polegaj¹ca na tym, ¿e w art. 129 ust. 1
pkt 5 bêdzie siê mówi³o: „ustanowienia obroñcy
spoœród funkcjonariuszy SKW albo SWW, adwo-
katów lub radców prawnych, z wyj¹tkiem wyko-
nuj¹cych zawód w stosunku pracy”. Nie chcemy
bowiem takiej sytuacji, aby dochodzi³o do w¹tpli-
woœci, czy radca prawny znajduje siê w stosunku
pracy, a wiêc by pojawi³a siê w¹tpliwoœæ, czy nie
dochodzi do pewnej zale¿noœci w wypadku radcy
wykonuj¹cego obowi¹zki obroñcy. Tak¹ popraw-
kê sk³adam na rêce pana marsza³ka.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Grub-

skiego.

Senator Maciej Grubski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Czym¿e innym by³oby wyeliminowanie radców
prawnych jak nie wyjœciem poza obrêb orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego? By³o to zreszt¹ roz-
patrywane na posiedzeniu komisji, wycofaliœmy
z tego siê i chwa³a za to.

Trybuna³ w swoim orzeczeniu stan¹³ po stronie
tych, przeciwko którym s¹ prowadzone postêpo-
wania dyscyplinarne. Czyli tak naprawdê dzisiaj
w interesie komisji proponuj¹cej niniejsze roz-
wi¹zanie jest to, by te osoby otrzyma³y zapewnie-
nie, ¿e otrzymuj¹ pakiet rozwi¹zañ, które od po-
cz¹tku do koñca s¹ dla nich korzystne. Podstawo-
we pytanie jest wiêc tu takie: czy korzystny dla
nich jest udzia³ adwokatów, radców prawnych,
którzy, ze wzglêdu na nieposiadanie okreœlonego
dokumentu, w tym wypadku certyfikatu dostêpu
do informacji niejawnych, w tego typu postêpo-
waniach staj¹ siê – tak to wygl¹da w mojej ocenie,
zreszt¹ mówi³em o tym na posiedzeniu komisji

– takimi niepe³nowartoœciowymi obroñcami?
Oczywiœcie zgadzam siê z panem senatorem An-
drzejewskim co do tego, ¿e taki adwokat mo¿e
uznaæ, i¿ brak dostêpu do pewnych informacji da-
je mu mo¿liwoœæ wyst¹pienia ze skarg¹ do trybu-
na³u w Strasburgu, i oczywiœcie uzyska pozyty-
wn¹ weryfikacjê tego wniosku. Ale gdy ten wnio-
sek wróci do Polski, oka¿e siê, ¿e szef SKW czy
SWW znowu mówi: stop, nie ma zgody. Czyli jest
to powrót do sytuacji, w której ktoœ, kto do postê-
powania dyscyplinarnego dobrowolnie wybra³ so-
bie okreœlonego obroñcê, znów ma tego obroñcê
niepe³noprawnego. Czy taki funkcjonariusz, któ-
ry wybiera okreœlonego obroñcê, jest w pe³ni œwia-
domy, ¿e tym sposobem wybiera obroñcê nie-
pe³nowartoœciowego? Œmiem w to w¹tpiæ. Je¿eli
przeczyta tylko zapisy art. 129 ust. 1 pkt 5 o usta-
nowieniu obroñcy spoœród funkcjonariuszy SKW
albo SWW, adwokatów lub radców prawnych –
z t¹ poprawk¹, któr¹ zaproponowa³ pan senator
Zaj¹c, o ile oczywiœcie zostanie ona wprowadzona
– i nie bêdzie dalej dr¹¿y³ tematu, to on tak na-
prawdê nie bêdzie wiedzia³, ¿e na pewnym etapie
rozpatrywania materii, która go dotyczy, mo¿e zo-
staæ zablokowany.

Ja, zmierzaj¹c w kierunku takiego polubowne-
go rozwi¹zania, w którym wycofujemy siê – przy-
najmniej ja siê wycofujê – z napierania na to, by
istnia³ zapis o obowi¹zku posiadania przez adwo-
katów wspominanego certyfikatu, chcia³bym za-
proponowaæ paniom i panom senatorom pewne
rozwi¹zanie. Jest to rozwi¹zanie, które nie narzu-
ca pewnych spraw, ale stabilizuje i potwierdza za-
pisy z innych ustaw. Mówi o tym, kto w pewnych
sytuacjach mo¿e uzyskaæ pewne informacje,
o które wystêpuje adwokat, radca prawny czy
osoba wystêpuj¹ca w postêpowaniu dyscyplinar-
nym. Otó¿ chcia³bym z³o¿yæ na rêce pana mar-
sza³ka propozycjê nastêpuj¹cej poprawki. Propo-
nujê, aby w ustawie o s³u¿bie funkcjonariuszy
S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by
Wywiadu Wojskowego w art. 129 zosta³ dodany
ust. 2a w brzmieniu: przepisy art. 43 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego
stosuje siê.

Chcia³bym to uzasadniæ w nastêpuj¹cy spo-
sób. Ustawa o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiadu
Wojskowego w obowi¹zuj¹cym brzmieniu zape-
wnia obwinionemu w postêpowaniu dyscyplinar-
nym prawo do obrony w znaczeniu zarówno mate-
rialnym, jak i formalnym. I tak przepisy art. 129
ust. 1 pkty 1–4 ustawy o s³u¿bie funkcjonariuszy
przyznaj¹ obwinionemu prawo do sk³adania wy-
jaœnieñ, jak równie¿ do odmowy ich z³o¿enia, zg³a-
szania wniosków dowodowych, przegl¹dania akt
postêpowania dyscyplinarnego oraz sporz¹dza-
nia z nich notatek. A art. 129 ust. 1 pkt 5 umo¿li-
wia ustanowienie obroñcy tylko spoœród funkcjo-
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nariuszy SWW. Nie budzi w¹tpliwoœci fakt, i¿
ustanowiony przez obwinionego obroñca na pod-
stawie przywo³ywanych przepisów jest uprawnio-
ny do zapoznania siê z aktami postêpowania, z za-
strze¿eniem art. 129 ust. 2 ustawy o s³u¿bie fun-
kcjonariuszy. Zgodnie zaœ z tym ust. 2 rzecznik
dyscyplinarny mo¿e, w drodze postanowienia, od-
mówiæ udostêpnienia akt, je¿eli sprzeciwia siê te-
mu dobro postêpowania dyscyplinarnego. Przepi-
sy ustawy o S³u¿bie Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S³u¿bie Wywiadu Wojskowego expressis ver-
bis wskazuj¹ podmiot, który posiada kompeten-
cje do zezwalania udzielania informacji nieja-
wnych. Stosownie do art. 43 ust. 1 ustawy o SKW
oraz SWW podmiotem tym jest w³aœciwie wy³¹cz-
nie szef SWW. Co wiêcej, ze wzglêdu na znaczenie
tych informacji dla bezpieczeñstwa pañstwa
uprawnienie szefa SWW zosta³o w tym przedmio-
cie ograniczone przez wykreowanie w art. 43
ust. 3 katalogu informacji, których szef SWW nie
mo¿e udzieliæ. Ustawodawca uczyni³ w tym przed-
miocie wyj¹tek jedynie dla ¿¹dania prokuratora
lub s¹du w przypadku œcigania karnego za czyn
stanowi¹cy zbrodniê lub wystêpek, którego skut-
kiem jest œmieræ cz³owieka, albo w przypadku
uzasadnionego podejrzenia pope³nienia prze-
stêpstwa œciganego z oskar¿enia publicznego
w zwi¹zku z wykonywaniem czynnoœci operacyj-
no-rozpoznawczych, zgodnie z art. 43 ust. 4 i 5
ustawy o SKW i SWW.

Jak z tego wynika, kwestia udostêpnienia in-
formacji niejawnych zosta³a w sposób wyczerpu-
j¹cy uregulowana w ustawie o SKW i SWW. Na
podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawnych
trudno by³oby przyj¹æ, i¿ mo¿liwe jest udostêp-
nienie informacji niejawnych – zw³aszcza odno-
sz¹cych siê do kwestii tak wra¿liwej jak kontakty
z osobami udzielaj¹cymi SWW pomocy przy wy-
konywaniu czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
czych – w sposób i na zasadach odmiennych ni¿
unormowane we wskazanych przepisach, a tym
bardziej, gdyby uprawnienia takie mia³y zostaæ
wyinterpretowanie z innych ni¿ ustawa o SKW
oraz SWW przepisów.

Maj¹c na uwadze opisany stan prawny, jak ró-
wnie¿ pragn¹c unikn¹æ mog¹cych powstaæ na tle
projektowanych przepisów kolizji norm praw-
nych rangi ustawowej b¹dŸ ewentualnych w¹tpli-
woœci interpretacyjnych, uwa¿am za zasadne za-
mieszczenie w ustawie o s³u¿bie funkcjonariuszy
odwo³ania do ustawy o SKW oraz SWW przez do-
danie w art. 129 ust. 2a w ustawie o s³u¿bie fun-
kcjonariuszy S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego
oraz S³u¿by Wywiadu Wojskowego odniesienia do
art. 43 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o S³u¿bie
Kontrwywiadu Wojskowego oraz o S³u¿bie Wy-
wiadu Wojskowego. Tê poprawkê sk³adam na rê-
ce pana marsza³ka. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Jako d³ugoletni, doœwiadczony pe³nomocnik

w ró¿nych sprawach, równie¿ przed s¹dami woj-
skowymi, i to w trudnym okresie, kiedy toczy³y siê
postêpowania polityczne, nie zgadzam siê z poœre-
dni¹ tez¹ Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e regula-
cje dotycz¹ce odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej
w ró¿nych s³u¿bach mundurowych musi cecho-
waæ jednolitoœæ pod wzglêdem rozwi¹zañ i technik
legislacyjnych.

Dlaczegosiênie zgadzam?Zpunktuwidzeniasy-
stemowego, obrony praw cz³owieka, prawa do obro-
ny – podpisujê siê pod tym obiema rêkami. Ale na to
nak³ada siê przecie¿ tajnoœæ tych s³u¿b. Ma³o tego,
to nie jest tajnoœæ przedmiotowa, to jest tajnoœæ
podmiotowa, to dotyczy osób. Ju¿ samo ujawnienie
osoby, która bierze udzia³ w postêpowaniu dyscyp-
linarnym, praktycznie niweluje jej rolê w s³u¿bach.
W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e trzeba siê przy-
jrzeæ – mo¿e nie na tym etapie, tylko w przysz³oœci,
ale ju¿ teraz kierujê tê uwagê pod adresem pana mi-
nistra i prawników, s³u¿bprawniczych–mo¿liwoœci
utworzenia odrêbnego trybu postêpowania dyscyp-
linarnego utajnionego z zagwarantowaniem prawa
do obrony oraz jednoczesnej nowelizacji prawa
o ustroju adwokatury. No bo to nie mog¹ byæ ludzie
spolegliwi, którzy s¹ z krêgu wojskowych i maj¹
podwójn¹ zale¿noœæ, jako ¿e nie jest wówczas
w pe³ni zapewniona niezale¿noœæ obroñcza. Wydaje
mi siê, ¿e nale¿y siê przyjrzeæ, czy w ramach porozu-
mienia z korporacj¹ adwokack¹ nie powinni byæ
wyodrêbnieni i przeszkoleni… No, wyodrêbnieni
mo¿e nie, bo sami siê zg³osz¹, ale póŸniej powinni
byæpoddani szkoleniu i okreœlonymrygorom.Niech
to bêd¹ adwokaci, radcy prawni czy takie osoby, jak
kiedyœ by³y po szkole Duracza, a teraz s¹ po szkole
kolegi Ziobry czy kolegi Kwiatkowskiego, to ju¿ jest
obojêtne. Tylko niech oni bêd¹ poddani tym rygo-
rom pe³nej tajemnicy, z bardzo restrykcyjn¹ odpo-
wiedzialnoœci¹, tak¹, jak¹ ponosi wojskowy za uja-
wnienie tajemnicy, z okreœlonymi przepisami kar-
nymi. I wydaje mi siê, ¿e to jest w³aœciwe rozwi¹za-
nie. Bo tutaj mamy do czynienia z kontrwywiadem
wojskowym, wywiadem i kontrwywiadem, co ozna-
cza, ¿e ¿adna informacja, nie tylko przedmiotowa,
ale i podmiotowa, nie powinna wyjœæ na zewnêtrz.
Tymczasem odnoszê wra¿enie, ¿e my to za³atwiamy
w taki sposób, ¿eby mieæ uspokojone sumienie.
W ten sposób tego problemu nie rozwi¹¿emy. Nie
mo¿emy… Polska jest w dalszym ci¹gu – proszê mi
wybaczyæ, ¿e to powiem, ale ca³y czas tak twierdzê –
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zbyt otwarta na penetracjê obcych s³u¿b. I trzeba
wreszcie zacz¹æ myœleæ kategoriami racji stanu,
a w ramach kategorii racji stanu trzeba pogodziæ
podstawowe prawa cz³owieka, w tym prawo do ob-
rony, z ochron¹ informacji podmiotowych, przed-
miotowych i tych, o których mówi³ pan marsza³ek.
I z takim zadaniem i apelem do pana ministra pozo-
stawiam pañstwa, bo nie uwa¿am tej sprawy za za-
mkniêt¹. Teraz zapewniliœmy tylko dostêp do obro-
ny adwokatów i radców prawnych, bo tak chcia³
trybuna³. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym z³o¿yli panowie senatorowie Zaj¹c i Grubski.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-

dowej Czes³aw Pi¹tas: Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt tej ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do
Komisji Obrony Narodowej.

Proszê o komunikaty.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Obrony Narodowej poœwiêcone rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych na piêædziesi¹tym drugim
posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie
ustawy o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Kontr-
wywiadu Wojskowego oraz S³u¿by Wywiady Woj-
skowego odbêdzie siê piêtnaœcie minut przed
wznowieniem obrad w sali nr 179.

Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Œrod-
ków Przekazu oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczeci-
nie odbêdzie siê w sali nr 217 bezpoœrednio po
og³oszeniu przerwy w obradach.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków do ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wy-
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw odbêdzie siê dziesiêæ minut po og³o-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o fi-

nansach publicznych odbêdzie siê bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o produktach pochodzenia zwierzêcego odbêdzie
siê 9 kwietnia dziesiêæ minut po og³oszeniu przer-
wy w obradach w sali nr 182. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Og³aszam przerwê do godziny 19.00 dnia dzi-

siejszego.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 39
do godziny 19 minut 01)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê o zajmowanie miejsc.
(G³os z sali: Zaczynajmy.)
Staramy siê jeszcze zbiæ poprawki w bloki.
Proszê pañstwa, proszê o zajmowanie miejsc.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: trze-
cie czytanie projektu uchwa³y w sprawie zmiany
Regulaminu Senatu.

Drugie czytanie odby³o siê na piêædziesi¹tym
pierwszym posiedzeniu w dniu 25 marca. Senat
po dyskusji skierowa³ ustawê do Komisji Ustawo-
dawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senator-
skich. One przygotowa³y dodatkowe sprawozda-
nie, jest ono w druku nr 784X.

Proszê pana senatora Edmunda Wittbrodta
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Trzy po³¹czone komisje popar³y wnioski zawar-

te w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹ w pod-
punktach pierwszym, drugim oraz pi¹tym i wno-
sz¹ o przyjêcie przez Senat tych poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ zabraæ
g³os? Nie.

Proszê pañstwa, czy s¹ pytania do senatora
sprawozdawcy? Nie.

Przystêpujemy do g³osowania w sprawie projek-
tuuchwa³ywsprawie zmianyRegulaminuSenatu.

W pierwszej kolejnoœci odbêdzie siê g³osowanie
nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwa³y,
a nastêpnie nad poprawkami wed³ug kolejnoœci
przepisów.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania
nad wnioskiem senatora Piotra £ukasza Andrze-
jewskiego o odrzucenie projektu.
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Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 72 obecnych senatorów 26 g³osowa³o za,

46 – przeciw. (G³osowanie nr 4)
Wniosek o odrzucenie nie zosta³ przyjêty.
W zwi¹zku z tym g³osujemy nad poprawkami.
Poprawka pierwsza ma charakter porz¹dkowy

i ma zapewniæ spójnoœæ przepisów.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 74 senatorów 51 g³osowa³o za, 16 – przeciw,

5 wstrzyma³o siê od g³osu, 2 nie g³osowa³o. (G³o-
sowanie nr 5)

Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma na celu utrzymanie do-

tychczasowego fakultatywnego systemu wyda-
wania opinii przez Komisjê Spraw Unii Europej-
skiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 76 senatorów 57 g³osowa³o za, 4 – przeciw,

15 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia polega na dodaniu kryterium

zgodnoœci z polskim systemem konstytucyjnym, ja-
kim powinna siê kierowaæ Komisja Spraw Unii Eu-
ropejskiej, oceniaj¹cprojektyaktówprawnychUE.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 77 senatorów 26 g³osowa³o za, 50 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 7)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czwarta nak³ada obowi¹zek wszczê-

cia procedury uchwa³odawczej Senatu równie¿
w przypadku stwierdzenia, ¿e projekt aktu prawo-
dawczego UE nie jest zgodny z polskim systemem
konstytucyjnym. Ponadto poprawka powoduje,
¿e projekt aktu bêdzie badany pod wzglêdem zgo-
dnoœci z zasad¹ subsydiarnoœci wyra¿on¹ w Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a nie w traktacie
o Unii Europejskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.

Na 78 senatorów 27 g³osowa³o za, 51 – przeciw.
(G³osowanie nr 8)

Poprawka odrzucona.
Poprawka pi¹ta uzupe³nia katalog uchwa³ Se-

natu o opinie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 78 senatorów 65 g³osowa³o za, 5 – przeciw,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Poprawka przyjêta.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad przyjê-

ciem projektu uchwa³y w ca³oœci z poprawkami.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 78 senatorów 51 g³osowa³o za, 25 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 10)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie zmiany Regulaminu Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy…

(G³os z sali: Dwudziesty drugi, o zmianach
w sk³adzie.)

Dwudziesty drugi?
(G³os z sali: Zmiany w sk³adzie.)
Przepraszam.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego drugiego porz¹dku obrad: zmiany
w sk³adzie komisji senackich.

Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku
nr 848.

Proszê pana senatora Zbigniewa Szaleñca
o przedstawienie sprawozdania Komisji Regula-
minowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na wniosek pana senatora Krzysztofa Piesiewi-

cza komisja przygotowa³a projekt uchwa³y, które-
go art. 1 brzmi: „Senat Rzeczpospolitej Polskiej,
na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu,
odwo³uje senatora Krzysztofa Piesiewicza z komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
wybiera senatora Krzysztofa Piesiewicza do Komi-
sji Kultury i Œrodków Przekazu”.

Rekomendujê przyjêcie tej uchwa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania nad tym projek-

tem uchwa³y.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów 73 g³osowa³o za, 2 – przeciw,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie zmian w sk³adzie
komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zasadach finansowania nauki.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, która po debacie przygoto-
wa³a sprawozdanie – druk nr 819Z.

Proszê pana senatora Ryszarda Góreckiego
o przedstawienie sprawozdania.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj odby³o siê posiedzenie Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu. Rozpatrzono czterdzieœci po-
prawek, w tym dwadzieœcia siedem zg³oszonych
przez komisjê oraz trzynaœcie zg³oszonych w trak-
cie drugiego czytania. Chcê powiedzieæ, ¿e mia³a
te¿ miejsce modyfikacja poprawek zg³oszonych
w trakcie debaty. Chodzi tu o poprawkê czwart¹,
pana senatora Janusza Rachonia, oraz poprawkê
senatora Ryszarda Góreckiego i senatora Ryszar-
da Knosali, czyli punkt trzydziesty szósty zesta-
wienia.

Komisja rekomenduje przyjêcie poprawek za-
mieszczonych na liœcie w druku nr 819Z. Sk³a-
dam te¿ wniosek o blokowe g³osowanie nad po-
prawkami o charakterze legislacyjno-redakcyj-
nym, doprecyzowuj¹cym. S¹ to poprawki: siód-
ma, dziewi¹ta, jedenasta, trzynasta, piêtnasta,
dwudziesta pierwsza, dwudziesta trzecia, dwu-
dziesta czwarta, poprawki od dwudziestej szóstej
do dwudziestej ósmej i poprawka trzydziesta dzie-
wi¹ta. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e bêdziemy g³osowali blokiem nad

poprawkami wymienionymi przez pana senatora.
Przystêpujemy do g³osowania, najpierw nad

poprawkami.
Poprawka pierwsza zak³ada, ¿e wysokoœæ wy-

datków na naukê ustalana jest w ustawie bu-
d¿etowej w wysokoœci zapewniaj¹cej dojœcie do
poziomu wydatków roku 2015, nie ni¿szej ni¿
1% PKB.

Obecnoœæ.
Kto za?

Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 79 senatorów 31 g³osowa³o za, 47 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 12)
Poprawka odrzucona.
Poprawka druga zak³ada, ¿e wysokoœæ wydat-

ków na naukê ustalana jest w ustawie bud¿etowej
w wysokoœci zapewniaj¹cej dojœcie do poziomu
wydatków wynikaj¹cych ze Strategii Lizboñskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 senatorów 30 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 13)
Poprawka odrzucona.
Poprawka trzecia zmienia definicjê badañ nau-

kowych, wskazuj¹c na mo¿liwoœæ poœredniego
praktycznego zastosowania nowej wiedzy w bada-
niach podstawowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 senatorów 78 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta zmienia definicjê prac roz-

wojowych, uniezale¿niaj¹c prowadzon¹ w ra-
mach prac rozwojowych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹
z produkcj¹ eksperymentaln¹, testowaniem pro-
duktów, procesów i us³ug od warunków niewyko-
rzystania tej dzia³alnoœci w celach komercyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 senatorów 34 g³osowa³o za, 44 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 15)
Poprawka odrzucona.
Poprawka pi¹ta skreœla w definicji prac rozwo-

jowych warunek nastêpnego niewykorzystania
w celach komercyjnych dzia³alnoœci zwi¹zanej
z produkcj¹ eksperymentaln¹ oraz testowaniem
produktów, procesów i us³ug.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 senatorów 76 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta przes¹dza, ¿e w katalogu je-

dnostek naukowych znajd¹ siê jednostki organi-
zacyjne posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ i siedzibê
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez
wzglêdu na nadanie kategorii.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 senatorów 78 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 17)
Poprawka przyjêta.
Teraz, proszê pañstwa, blok poprawek przeczy-

tanych przez senatora Góreckiego. Nie muszê
chyba czytaæ tych poprawek. Tak? G³osujemy
nad nimi ³¹cznie. S¹ to poprawki o charakterze re-
dakcyjnym, kosmetycznym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 18)
Blok poprawek zosta³ przyjêty.
Poprawka dziesi¹ta zak³ada, ¿e tak zwane ba-

dania w³asne finansowane przez ministra w³aœci-
wego do spraw nauki obejmowaæ maj¹ finanso-
wanie rozwoju uczestników zarówno stacjonar-
nych, jak i niestacjonarnych studiów doktoran-
ckich.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77, przepraszam, na 78 senatorów 77 g³oso-

wa³o za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 19)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwunasta stanowi, ¿e programy lub

przedsiêwziêcia ustanawiane przez ministra,
ustanawiane s¹ z jego inicjatywy lub na wniosek
jednostek naukowych i organów nadzoruj¹cych
dzia³alnoœæ jednostek naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów 29 g³osowa³o za, 49 – przeciw.

(G³osowanie nr 20)
Poprawka odrzucona.
Poprawka czternasta precyzuje, ¿e poziom fi-

nansowania „nie mniej ni¿ 50% œrodków” doty-
czyæ ma œrodków przeznaczonych corocznie na
zadania, o których mowa w przepisie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 78 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 21)
Poprawka przyjêta.
Poprawki dwudziesta druga, dwudziesta dzie-

wi¹ta, trzydziesta trzecia, trzydziesta czwarta
i trzydziesta siódma wprowadzaj¹ nowe oznacze-
nie kategoryzuj¹ce jednostki naukowe oraz nowe
okreœlenia tych kategoryzacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów 25 g³osowa³o za, 52 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Poprawki odrzucone.
Poprawka dwudziesta pi¹ta przes¹dza, ¿e

wniosek o przyznanie œrodków finansowych bib-
liotekom naukowym sk³ada organizator, rezyg-
nuj¹c jednoczeœnie z wymogu opiniowania
wniosku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 78 senatorów 77 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta precyzuje, ¿e cz³onkiem

Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nie
mo¿e byæ osoba skazana za umyœlne przestêp-
stwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 78 senatorów 77 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami trzydziest¹ pierwsz¹ i trzy-

dziest¹ ósm¹ g³osujemy ³¹cznie. Przes¹dzaj¹, ¿e
„nieposzlakowana opinia i przestrzeganie zasad
etyki naukowej” stanowi przes³ankê odwo³ania
cz³onka Komitetu Ewaluacji Jednostek Nauko-
wych, a nie przes³ankê utraty cz³onkostwa w Ko-
mitecie z mocy samej ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów 77 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Poprawki przyjête.
Poprawka trzydziesta druga zak³ada, ¿e uchwa-

³y Komisji Komitetu Ewaluacji podpisuje jej prze-
wodnicz¹cy, a nie przewodnicz¹cy Komitetu, oraz
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wskazuje na przewodnicz¹cego komisji jako orga-
nizuj¹cego i kieruj¹cego pracami komisji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 26)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta pi¹ta okreœla na nowo

kategoriê B jednostek naukowych, stanowi¹c
o poziomie „zadowalaj¹cym” a nie „akceptowal-
nym”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 27)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta szósta jednoznacznie

przes¹dza, ¿e pomocnicze jednostki naukowe
PAN nie podlegaj¹ kategoryzacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77 senatorów 76 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 28)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta skreœla zbêdny

wyraz.
(G³os z sali: Ju¿ by³a…)
(G³os z sali: Mieliœmy j¹ ju¿…)
Przepraszam. Wracam do naszego tempa pracy.
Poprawka czterdziesta skreœla przepis daj¹cy

Komitetowi Polityki Naukowej prawo do opinio-
wania i oceny wniosków o finansowanie inwesty-
cji w zakresie du¿ej infrastruktury badawczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów 78 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 29)
Poprawka przyjêta.
Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ nad uchwa-

³¹ w sprawie ustawy w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 30)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zasadach finansowania nauki.

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum
Badañ i Rozwoju.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, która po debacie przygoto-
wa³a sprawozdanie. Jest to w druk nr 820Z.

Pan senator Ryszard Knosala ju¿ jest gotowy do
przedstawienia sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzy³a

dzisiaj szesnaœcie wniosków, wszystkie popar³a
i wnioskuje o ich przyjêcie przez Wysok¹ Izbê. Je-
dnoczeœnie proponuje, aby nad poprawkami od
szóstej do dziewi¹tej oraz nad dwunast¹ i trzyna-
st¹ g³osowaæ ³¹cznie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy pan senator Rachoñ chce zabraæ g³os?
(Senator Janusz Rachoñ: Nie. Dziêkujê.)
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania najpierw

nad poprawkami, a potem nad ca³oœci¹.
Proszê pañstwa, poprawki pierwsza, trzecia

i czwarta uzale¿niaj¹ rozporz¹dzenie maj¹tkiem
powy¿ej wartoœci okreœlonej w statucie od zgody
Rady Centrum a nie od jej opinii.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów 78 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Poprawki przyjête.
Poprawka druga precyzuje, ¿e kandydatem na

stanowisko dyrektora, jego zastêpcy oraz cz³onka
rady, nie mo¿e byæ osoba skazana za umyœlne
przestêpstwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 77 senatorów 76 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 32)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta precyzuje, ¿e Biuro Centrum

zapewnia organom Centrum nie tylko obs³ugê ad-
ministracyjn¹, lecz tak¿e obs³ugê prawn¹ oraz fi-
nansow¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Dziêkujê.
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 33)
Poprawka przyjêta.
Teraz, proszê pañstwa, blok poprawek od szó-

stej do dziewi¹tej, dwunasta i trzynasta.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 34)
Poprawki przyjête.
Poprawka dziesi¹ta usuwa niezasadne zamiesz-

czenie w wytycznych do rozporz¹dzenia konieczno-
œciuwzglêdnieniaprzepisówprawawspólnotowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 35)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta precyzuje przepis.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czternasta znosi ograniczenia w za-

kresie przys³uguj¹cej wnioskodawcy mo¿liwoœci
wniesienia odwo³ania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 37)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêtnasta okreœla termin, w jakim

komisja odwo³awcza Rady lub Komitet Steruj¹cy
rozpatruj¹ odwo³anie od decyzji dyrektora.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 38)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta jednoznacznie wskazuje,

¿e wydatkowanie wszelkich przychodów Centrum
jest dokonywanie zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 39)
Poprawka przyjêta.
G³osujemy nad uchwa³¹ w sprawie przyjêcia

ustawy w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów 78 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 40)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o Narodo-
wym Centrum Badañ i Rozwoju.

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o Narodowym Centrum
Nauki.

W przerwie obrad odby³o siê posiedzenie Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu, która po debacie
przygotowa³a sprawozdanie. Jest to druk
nr 821Z.

Sprawozdanie przedstawi pan senator sprawo-
zdawca, Kazimierz Wiatr.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Komisja rozpatrzy³a dzisiaj dziewiêæ poprawek

do ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Siedem
z nich by³o ju¿ w naszej Izbie przedstawionych. S¹
to poprawki legislacyjno-porz¹dkuj¹ce.

Dwie nowe poprawki to poprawka pana senato-
ra Rachonia, która doprecyzowuje, ¿e organy
Centrum Nauki maj¹ zapewnion¹ obs³ugê praw-
n¹ i finansow¹, oraz poprawka pana senatora
Wittbrodta, która „kategoriê A” zastêpuje „kate-
gori¹ B”. To jest jedyna poprawka, której komisja
nie rekomenduje, bo wtedy by³aby niespójnoœæ
z ustaw¹ o finansowaniu nauki. Komisja wnosi
o poparcie poprawek: pierwszej, drugiej, czwartej,
pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej, dziewi¹tej. Jeœli
chodzi o poprawkê trzeci¹, to powinniœmy tutaj
byæ przeciw, bo inaczej bêdzie niespójnoœæ pomiê-
dzy ustawami. To tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, a zatem g³osujemy. Nie bêdzie
bloków g³osowañ.

Poprawka pierwsza zmierza…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja chcia³bym zg³osiæ

propozycjê g³osowania blokiem, ale to…)
A to dobrze. Proszê.
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(Senator Kazimierz Wiatr: Chodzi o g³osowanie
na poprawkami: pierwsz¹, czwart¹, szóst¹ i ósm¹.)

Poprawka pierwsza, czwarta, szósta i ósma.
Dobrze.

Proszê pañstwa, czyli g³osujemy nad popraw-
kami pierwsz¹, czwart¹, szóst¹ i ósm¹ ³¹cznie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 41)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga precyzuje, ¿e kandydatem na

stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Na-
uki, jego zastêpcê oraz cz³onków rady centrum
nie mo¿e byæ osoba skazana za umyœle przestêp-
stwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia jest konsekwencj¹ poprawek

do ustawy o zasadach finansowania nauki w za-
kresie nowych oznaczeñ kategorii jakoœci jedno-
stek naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 5 g³osowa³o za,

73 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 43)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta precyzuje przepis, wskazuj¹c,

¿e biuro centrum zapewnia organom centrum nie
tylko obs³ugê administracyjn¹, ale tak¿e prawn¹
oraz finansow¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 44)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma precyzuje odes³anie do usta-

wy o zasadach finansowania nauki.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 77 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta eliminuje ograniczenia

w zakresie mo¿liwoœci wniesienia odwo³ania od
decyzji w sprawie przyznania œrodków finanso-
wych na badania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 46)
G³osowanie nad uchwa³¹ w sprawie ustawy

w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 47)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o Narodowym Centrum Nauki.
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko Se-

natu w sprawie ustawy o instytutach badaw-
czych.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y i wnosi o wprowadzenie popra-
wek.

Proszê pañstwa, proponujê ³¹czne g³osowanie
na poprawkami drug¹, czwart¹, pi¹t¹, ósm¹, piêt-
nast¹ i siedemnast¹. To s¹ poprawki redakcyjne.
Ale dojdziemy do tego.

Poprawka pierwsza ma celu wyeliminowanie
w¹tpliwoœci co do tego, ¿e przekszta³ceniu insty-
tutu badawczego w instytut naukowy Polskiej
Akademii Nauk lub jego w³¹czeniu do uczelni
publicznej lub do instytutu naukowego PAN nale-
¿y zasiêgn¹æ opinii instytutu badawczego prze-
kszta³canego lub w³¹czanego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 48)
I teraz, proszê pañstwa, blok poprawek: druga,

czwarta, pi¹ta, ósma, piêtnasta i siedemnasta.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 49)
Poprawki zosta³y przyjête.
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Nad poprawk¹ trzeci¹ i jedenast¹ g³osujemy
³¹cznie. Precyzuj¹ one katalog zasad, zgodnie
z którym odbywa siê gospodarowanie mieniem in-
stytutu badawczego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 50)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szósta eliminuje czêœæ przepisów

wskazuj¹c¹, ¿e odpisu na fundusz nagród do-
konuje siê zaliczkowo w bie¿¹cym roku obroto-
wym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami siódm¹, trzynast¹ i szesna-

st¹ g³osujemy ³¹cznie. Eliminuj¹ one dyspropor-
cje w traktowaniu osób skazanych za przestêp-
stwo i przestêpstwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 52)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dziewi¹ta przes¹dza, ¿e fakt skaza-

nia za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe
oraz niekorzystania z pe³ni praw publicznych sta-
nowi¹ obligatoryjne przes³anki do odwo³ania dy-
rektora instytutu badawczego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 53)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki dziesi¹ta i dwunasta maj¹ na celu

precyzowanie katalogu obligatoryjnych przes³a-
nek stanowi¹cych podstawê odwo³ania dyrektora
instytutu badawczego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.

Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 54)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta ma na celu ujednolicenie

zasad postêpowania dyscyplinarnego w przypad-
ku, gdy pope³niony czyn stanowi przestêpstwo
lub przestêpstwo skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I, proszê pañstwa, g³osujemy nad uchwa³¹

w sprawie ustawy w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 56)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o instytutach badawczych.
Powracamy do punktu szóstego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o Polskiej Akademii Nauk.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu, które po debacie przygoto-
wa³a sprawozdanie – druk nr 823Z.

Senator Józef Bergier ju¿ jest gotowy do jego
przedstawienia.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja proponuje zag³osowanie ³¹czne nad

poprawkami: pierwsz¹, pi¹t¹, ósm¹, dwunast¹,
czternast¹, od szesnastej do osiemnastej, dwu-
dziest¹, dwudziest¹ drug¹, trzydziest¹ i trzydzie-
st¹ pi¹t¹, a tak¿e g³osowanie „za” nad poprawka-
mi: drug¹ i czwart¹, szóst¹, od dziewi¹tej do jede-
nastej, trzynast¹, piêtnast¹, dwudziest¹ pierwsz¹
i dwudziest¹ trzeci¹ oraz od dwudziestej ósmej do
dwudziestej dziewi¹tej. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senator wnioskodawca chce zabraæ g³os?

Nie.
W takim razie, proszê pañstwa, najpierw g³osu-

jemy nad poprawkami.
Na pocz¹tek ów blok, o którym mówi³ senator

Bergier. A s¹ to poprawki techniczno-redakcyjne.
Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 57)
Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami drug¹ i czwart¹ g³osujemy

³¹cznie. Zastêpuj¹ w ustawie okreœlenie „struktu-
ra korporacyjna” okreœleniem „korporacja uczo-
nych”.

(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
(G³os z sali: Oj, lubicie korporacje.)
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 58)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki trzecia i dziewiêtnasta wprowadzaj¹

do ustawy pojêcie placówki naukowej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 35 g³osowa³o za,

43 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 59)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka szósta wprowadza fakultatywnoœæ

zapraszania na posiedzenia prezydium akademii
przedstawicieli administracji i komisji parlamen-
tarnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki siódma, dwudziesta czwarta, dwu-

dziesta pi¹ta, dwudziesta szósta i dwudziesta
siódma czyni¹ prezesa PAN dysponentem œrod-
ków bud¿etowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

46 – przeciw. (G³osowanie nr 61)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dziewi¹ta zmienia zasady reprezen-

tacji akademii.
Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 62)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta precyzuje zadania prezesa

akademii.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ogranicza iloœæ kadencji

prezesa oddzia³u akademii do dwóch.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 78 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 64)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta rozszerza materiê przeka-

zan¹ do regulacji w rozporz¹dzeniu o sposób wy-
korzystania opinii Komisji do spraw Etyki.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 65)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta umo¿liwia prezesowi

akademii wyra¿enia zgody na przyst¹pienie do
konkursu osoby, która pe³ni³a funkcjê dyrekto-
ra instytutu przez dwa nastêpuj¹ce po sobie
okresy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 66)
Przyjêta.
Nad poprawkami dwudziest¹ pierwsz¹ i dwu-

dziest¹ trzeci¹ g³osujemy ³¹cznie. Uwzglêdniaj¹
one w treœci przepisów osobowoœæ prawn¹ insty-
tutów naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 67)
Przyjêta.

52. posiedzenie Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r.
G³osowania 195

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Poprawka dwudziesta ósma nadaje radom na-
ukowym instytutów kompetencjê oceny praco-
wników naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 68)

Przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta nadaje praco-

wnikom badawczo-technicznym prawo do trzy-
dziestoszeœciodniowego urlopu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

3 – przeciw. (G³osowanie nr 69)
Przyjêta.
Nad poprawkami trzydziest¹ pierwsz¹ i trzy-

dziest¹ czwart¹ g³osujemy ³¹cznie. Daj¹ one upo-
wa¿nienie do okreœlenia w rozporz¹dzeniu wyna-
grodzenia pracowników instytutów naukowych
oraz zmieniaj¹ wytyczne rozporz¹dzenia w za-
kresie pracowników pomocniczych jednostek
naukowych i innych jednostek organizacyjnych
PAN.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za,

46 – przeciw, 3 nie g³osowa³o. (G³osowanie
nr 70)

Odrzucone.
Poprawka trzydziesta druga daje upowa¿nienie

do okreœlenia w rozporz¹dzeniu wynagrodzenia
pracowników instytutów naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 79 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

46 – przeciw. (G³osowanie nr 71)
Odrzucona.
Poprawka trzydziesta trzecia daje upowa¿nie-

nie do okreœlenia w rozporz¹dzeniu wynagrodze-
nia pracowników instytutów naukowych do cza-
su objêcia ich uk³adem zbiorowym pracy lub re-
gulaminem wynagradzania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 29 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 72)
Odrzucona.
G³osujemy nad ca³oœci¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 78 obecnych senatorów 78

g³osowa³o za. (G³osowanie nr 73)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu. Po debacie komisja przy-
gotowa³a sprawozdanie. Jest w druku nr 824Z.

Senator Andrzej Misio³ek. Proszê o przedsta-
wienie sprawozdania.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Panie Mar-
sza³ku, ja nie bra³em udzia³u w tym g³osowaniu.)

Tutaj rzeczywiœcie razem jeden… Poprzednio
g³osowali, teraz nieobecni. Senator Zbigniew Ro-
maszewski rzeczywiœcie jest tu zaznaczony.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale nie by³o
tego na tablicy.)

Ale jest…
(Rozmowy na sali)
Jest napisane: poprzednio g³osowali, teraz nie-

obecni. I ja to mam tutaj na swoim ekranie.
(G³os z sali: Na tablicy nieobecnoœæ siê nie wy-

œwietla.)
(Rozmowy na sali)
Panie Marsza³ku, pan senator mo¿e przyst¹piæ

do sprawozdania. Tak? Rozumiem, ¿e pan sena-
tor mo¿e przyst¹piæ do sprawozdania?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiaj zebra³a siê Komisja Nauki, Edukacji

i Sportu i rozpatrywa³a trzydzieœci poprawek do
omawianej ustawy, z których nie popar³a popra-
wek: dwunastej, dwudziestej siódmej i dwudzie-
stej ósmej. Wszystkie pozosta³e poprawki uzyska-
³y poparcie komisji. Jednoczeœnie chcia³bym
wnioskowaæ, aby ³¹cznie g³osowaæ nad popraw-
kami: od czwartej do dziesi¹tej, czternast¹, piêt-
nast¹, od dwudziestej pierwszej do dwudziestej
trzeciej, dwudziest¹ pi¹t¹ i dwudziest¹ szóst¹.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, tutaj bêd¹ jeszcze inne ³¹czne

g³osowania, ale najpierw s¹ poprawki: pierwsza,
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jedenasta, trzynasta i szesnasta, które zmierzaj¹
do przesuniêcia terminu, do którego Rada Nauki
wykonuje zadania zwi¹zane z przyznawaniem
œrodków finansowych na naukê, do dnia 31 gru-
dnia 2010 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 74)
Przyjête.
Nad poprawkami: drug¹, trzeci¹ i trzydziest¹

mo¿emy g³osowaæ ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do
wprowadzenia zmian ograniczaj¹cych korzysta-
nie przez podatników ze zwolnieñ podatkowych
od nowego roku podatkowego. Jednoczeœnie po-
prawki wprowadzaj¹ terminologiê ustaw podat-
kowych w zakresie przedmiotu opodatkowania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 obecnych senatorów 77 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 75)
Poprawki zosta³y przyjête.
Teraz, proszê pañstwa, ów blok, o którym mó-

wi³ pan senator Misio³ek.
(Senator Ryszard Bender: Czego dotyczy?)
To s¹ wszystko poprawki techniczno-legisla-

cyjne, redakcyjne, Panie Senatorze, tak jak po-
wiedzia³ senator sprawozdawca. Na przyk³ad ode-
s³anie do ustawy wskazuje na faktyczny zakres
dokonywanych zmian itd., itp.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 78 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 76)
Poprawki zosta³y przyjête.
Proszê pañstwa, teraz poprawka dwunasta.

Jest ona konsekwencj¹ poprawek do ustawy o za-
sadach finansowania nauki w zakresie nowych
oznaczeñ kategorii jakoœci jednostek naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,

73 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 77)

Odrzucona.
Poprawka siedemnasta wyd³u¿a terminy na

przekazanie Narodowemu Centrum Nauki umów
dotycz¹cychprojektówbadawczycho trzymiesi¹ce.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 78)
Przyjêta.
Nad poprawkami osiemnast¹ i dziewiêtnast¹

g³osujemy ³¹cznie. Przes¹dzaj¹ one, ¿e jednostki
badawczo-rozwojowe kategorii pi¹tej do czasu
przekszta³cenia lub likwidacji dzia³aj¹ jako insty-
tuty badawcze.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 79)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta koryguje odes³anie, na

nowo przes¹dzaj¹c o terminach, do których dzia-
³aj¹ w dotychczasowym sk³adzie rady naukowe
jednostek badawczo-rozwojowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 80)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta czwarta przes¹dza, ¿e

placówki naukowe PAN nieposiadaj¹ce osobo-
woœci prawnej do czasu przekszta³cenia posia-
daj¹ status pomocniczych jednostek nauko-
wych PAN, a nie jednostek naukowych w rozu-
mieniu ustawy o zasadach finansowania nau-
ki.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 81)
Przyjêta.
Poprawka dwudziesta siódma jest konsekwen-

cj¹ poprawki do ustawy o Polskiej Akademii Na-
uk, dotycz¹cej upowa¿nienia do wydania rozpo-
rz¹dzenia okreœlaj¹cego wynagrodzenia praco-
wników instytutów naukowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 29 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a odrzucona.
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Poprawka dwudziesta ósma jest konsekwencj¹
poprawki do ustawy o Polskiej Akademii Nauk, do-
tycz¹cej upowa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego wynagrodzenia pracowników insty-
tutów naukowych do czasu objêcia ich uk³adem
zbiorowympracy lubregulaminemwynagradzania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 28 g³osowa³o za,

51 – przeciw. (G³osowanie nr 83)
Odrzucona.
I, proszê pañstwa, g³osowanie nad uchwa³¹

w sprawie ca³oœci ustawy.
Obecnoœæ…
(G³os z sali: Jeszcze dwudziesta dziewi¹ta.)
A, przepraszam, wróæ. To kwestia tego tempa.

Przepraszam bardzo.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta koryguje b³ê-

dne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(G³os z sali: Poprawka powinna byæ g³osowana

blokiem…)
Tak, bo ona nie znalaz³a siê w tym bloku, prze-

praszam bardzo.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 84)
I teraz mo¿emy przejœæ do g³osowania nad

uchwa³¹ w sprawie ca³oœci ustawy.
Wysoki Senacie, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 85)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy re-
formuj¹ce system nauki.

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy, druk senacki
nr 845A.

Najpierw g³osujemy nad poprawkami, a potem
nad uchwa³¹ w sprawie ca³oœci ustawy.

Poprawka pierwsza uelastycznia termin po-
twierdzania zmian warunków umowy przez abo-
nenta.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 86)
Przyjêta.
Poprawka druga umo¿liwia, na ¿¹danie abo-

nenta, przesy³anie zmian warunków umowy za
pomoc¹ poczty elektronicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów – wszyscy za. (G³o-

sowanie nr 87)
Poprawka trzecia skreœla zbêdne odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 88)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta doprecyzowuje przyczyny

podawania danych osobowych przez abonenta.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki: na 79 senatorów 78 – za, 1 siê wstrzy-

ma³. (G³osowanie nr 89)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta uwzglêdnia abonentów, którzy

nie s¹ stron¹ umowy zawartej w formie pisemnej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 90)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami szóst¹ i siódm¹ proponujê

g³osowaæ ³¹cznie. Szósta usuwa zbêdne zastrze-
¿enie, a siódma ujednolica terminologiê ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 91)
Poprawki przyjête.
Poprawka ósma uzupe³nia przes³anki otrzymy-

wania szczegó³owego wykazu wykonanych us³ug
telekomunikacyjnych.

Obecnoœæ.

52. posiedzenie Senatu w dniu 9 kwietnia 2010 r.
198 G³osowania

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 75... Przepraszam, na 77 senatorów 76 – za,

1 nie g³osowa³*. (G³osowanie nr 92)
Poprawka przyjêta.
I, proszê pañstwa, poprawka dziewi¹ta, która

ujednolica terminologiê ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 93)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta ma na celu uzupe³nienie

przepisu zachowuj¹cego w mocy przepisy wyko-
nawcze zgodnie z Zasadami techniki prawodaw-
czej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 94)
Poprawka przyjêta.
I, proszê pañstwa, g³osowanie nad uchwa³¹ do-

tycz¹c¹ ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów 79 – za. (G³osowanie nr 95)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomuni-
kacyjne.

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii
Sztuki w Szczecinie.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Na-
uki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Kultury
i Œrodków Przekazu. Komisje przygotowa³y
wspólne sprawozdanie, druk nr 827Z.

Proszê pana senatora Józefa Bergiera o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje rekomenduj¹ przyjêcie poprawek od

drugiej do szesnastej. Tym razem nie dziêkujê…
Dziêkujê. (Weso³oœæ na sali)

(G³osy z sali: Dziêkujemy!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ostatnie dwa zdania pana senatora by³y ze so-
b¹ sprzeczne. (Weso³oœæ na sali)

(G³os z sali: Ale przecinek by³.)
Przecinek, dobrze.
Czy pozosta³y senator sprawozdawca, Piotr £u-

kasz Andrzejewski, chce zabraæ g³os?
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie.)
Nie. W takim razie, proszê pañstwa… Dziêkujê,

Panie Senatorze.
(G³osy z sali: Dziêkujemy.) (Weso³oœæ na sali)
Drodzy Pañstwo, poprawka pierwsza zmienia

nazwê tworzonej uczelni.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów 5 – za, 72 – przeciw, 1 siê

wstrzyma³. (G³osowanie nr 96)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Nad poprawkami drug¹ i trzeci¹ g³osujemy

³¹cznie. Zak³adaj¹ one, ¿e nowa uczelnia powsta-
nie 1 wrzeœnia 2010 r. oraz ¿e z t¹ dat¹ koreluj¹
przepisy dostosowuj¹ce.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów 77 – za, 2 siê wstrzyma³o.

(G³osowanie nr 97)
Przyjête.
Proszê pañstwa, poprawki czwarta, pi¹ta i szó-

sta s¹ czysto redakcyjne. Proponujê, ¿eby g³oso-
waæ nad nimi razem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów 79 – za. (G³osowanie nr 98)
Poprawki od czwartej do szóstej zosta³y przyjête.
Poprawka siódma uwzglêdnia fakt, ¿e Katedra

Edukacji Artystycznej nie jest pracodawc¹ w ro-
zumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów 78 – za, 1 siê wstrzyma³ od

g³osu. (G³osowanie nr 99)
Przyjêta.
Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 77 senatorów 76 – za, 1 nie g³osowa³. (G³o-

sowanie nr 100)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta eliminuje z przepisów do-

stosowuj¹cych wyrazy, które naruszaj¹ istotê
tych przepisów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 senatorów 78 – za. (G³osowanie nr 101)
Poprawka przyjêta.
Dziesi¹ta uwzglêdnia fakt, ¿e w dniu uchwa-

lenia ustawy studia podyplomowe, które prze-
jmie nowa uczelnia, prowadzi wy³¹cznie Wy-
dzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 102)
Poprawka przyjêta.
Poprawka jedenasta uwzglêdnia fakt, ¿e kie-

runek edukacji artystycznej w zakresie sztuki
prowadzi nie Katedra Edukacji Artystycznej, ale
Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Szczeciñ-
skiego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 103)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwunasta ma charakter techniczno-

legislacyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki: na 79 senatorów 77 – za, 1 – przeciw,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 104)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzynasta uwzglêdnia fakt, ¿e jedynie

Wydzia³ Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu ma uprawnienia do
prowadzeniastudiównaokreœlonymkierunku ipo-
ziomie kszta³cenia. Poprawka ta okreœla równie¿
wzajemn¹ relacjê pomiêdzy jednostkami organiza-
cyjnymi, na bazie których powstanie akademia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 79 senatorów 78 – za, 1 siê wstrzyma³ od
g³osu. (G³osowanie nr 105)

Poprawka przyjêta.
Poprawka czternasta dodaje brakuj¹cy przepis

dostosowuj¹cy, odnosz¹cy siê do organów jedno-
stek organizacyjnych, na bazie których powstanie
akademia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 106)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêtnasta zmierza do jednoznaczne-

go okreœlenia sk³adu senatu Akademii Sztuki
w okresie przejœciowym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 107)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta uwzglêdnia fakt, ¿e

w dniu powstania nowa uczelnia bêdzie mia³a tyl-
ko jeden wydzia³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 78 senatorów wszyscy – za. (G³osowanie

nr 108)
I mo¿emy teraz przyst¹piæ do g³osowania nad

uchwa³¹ dotycz¹c¹ ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszêpañstwa,na79senatorów71–za,4–prze-

ciw, 3 siê wstrzyma³o od g³osu, 1 nie g³osowa³*. (G³o-
sowanie nr 109)

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie.

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
niektórych innych ustaw.

Odby³o siê posiedzenie Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, która po debacie
przygotowa³a sprawozdanie. Zawarte jest ono
w druku nr 829Z, a przedstawi je pan sprawo-
zdawca, senator Jan Rulewski.

Proszê, Panie Senatorze.
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Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Komisja reko-
menduje przyjêcie wszystkich piêciu poprawek,
z tym ¿e nad czwart¹ i pi¹t¹ nale¿y g³osowaæ
³¹cznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator Piotr Andrzejewski chce coœ do-

daæ? Nie. Dziêkujê.
Czyli przystêpujemy do g³osowania.
Proszê pañstwa, poprawki pierwsz¹ i trzeci¹ te¿

przeg³osujemy ³¹cznie. Uzupe³niaj¹ one katalog
osób niemog¹cych kandydowaæ do Sejmu i Sena-
tu o osoby skazane za umyœlne przestêpstwo
skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki: na 79 senatorów 55 – za, 22 – przeciw,

2 nie g³osowa³o. (G³osowanie nr 110)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga uniemo¿liwia wygaœniêcie

mandatu z powodu utraty prawa wybieralnoœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 senatorów 29 – za, 50 – przeciw. (G³oso-

wanie nr 111)
Odrzucona.
Poprawki czwart¹ i pi¹t¹ te¿ przeg³osujemy

³¹cznie. Uzupe³niaj¹ one katalog osób niemo-
g¹cych kandydowaæ do Parlamentu Europejskie-
go o osoby skazane za umyœlne przestêpstwo
skarbowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki: na 79 senatorów 56 – za, 19 – przeciw,

3 siê wstrzyma³o od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 112)

Poprawka przyjêta.
I, proszê pañstwa, uchwa³a dotycz¹ca ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, wyniki: na 79 senatorów

71 – za, 2 – przeciw, 5 siê wstrzyma³o od g³osu, 1
nie g³osowa³. (G³osowanie nr 113)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie

ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o us-
³ugach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Ko-
deks wykroczeñ.

Komisja Gospodarki Narodowej proponuje
wprowadzenie poprawek do ustawy. Sprawozda-
nie komisji znajduje siê w druku nr 830A.

I proszê pañstwa, chcia³bym zaproponowaæ,
¿ebyœmy w bloku przeg³osowali nastêpuj¹ce po-
prawki: pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, ósm¹,
dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹. Maj¹ one, Wy-
soki Senacie, charakter redakcyjny b¹dŸ legis-
lacyjny.

W takim razie g³osujemy nad poprawkami pier-
wsz¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, ósm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹, jedenast¹.

Obecnoœæ.
Kto jest za tymi poprawkami?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
79 obecnych – wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 114)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga precyzuje przepis nak³ada-

j¹cy na przedsiêbiorcê zagranicznego obowi¹zek
przedstawienia dodatkowej gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej wyrównuj¹cej wysokoœæ
posiadanego zabezpieczenia finansowego do mi-
nimalnej wysokoœci zabezpieczenia wymaganego
od przedsiêbiorcy posiadaj¹cego siedzibê lub od-
dzia³ w Polsce poprzez wskazanie, do jakiego mi-
nimum nale¿y odnieœæ wymagan¹ dodatkow¹
gwarancjê.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
78 obecnych – wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 115)
Poprawka przyjêta.
Teraz mo¿emy g³osowaæ nad poprawk¹ szóst¹.

Zapewnia ona spójnoœæ noweli z ustaw¹ o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 obecnych – wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 116)
Przyjêta.
Poprawka siódma modyfikuje przepis bêd¹cy

Ÿród³em nierównego traktowania przedsiêbior-
ców krajowych oraz pochodz¹cych z innego pañ-
stwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.

Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 obecnych – wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 117)
Przyjêta.
Poprawka dwunasta dodaje do ustawy przepis

przejœciowy czasowo utrzymuj¹cy w mocy akty
wykonawcze wydane na podstawie zmienianych
upowa¿nieñ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, 77 obecnych – wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 118)
Przyjêta.
I, proszê pañstwa, g³osowanie nad ca³¹ ustaw¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, 79 obecnych – wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 119)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o us³ugach turysty-
cznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykro-
czeñ.

Punktu dwunasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach pub-
licznych.

W przerwie w posiedzeniu Komisja Gospodarki
Narodowej oraz Komisja Bud¿etu i Finansów
Publicznych przygotowa³y wspólne stanowisko,
druk nr 828Z.

Pan senator Jan Wyrowiñski jest sprawozdaw-
c¹, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku, wymienione przez pana po-

³¹czone komisje proponuj¹, aby Senat odrzuci³
wniosek o odrzucenie ustawy i odniós³ siê pozyty-
wnie do wszystkich poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê, pan senator Gruszka jako sprawo-

zdawca mniejszoœci po³¹czonych komisji.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dyskusji by³y trzy typy wypowiedzi i w taki

w³aœnie sposób mo¿na o tym powiedzieæ: ustawa

jest dzia³aniem doraŸnym, nie jest za³atwiona re-
prywatyzacja i jest to skok na skarbonkê. To
wszystko sk³ada siê na to, ¿e mniejszoœæ wnosi
o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Najpierw g³osowanie nad wnioskiem o odrzu-

cenie ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 30 g³osowa³o za,

48 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 120)

Wniosek o odrzucenie zosta³ odrzucony.
G³osujemy zatem nad poprawkami.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza zmierza do

poprawnego oznaczenia dodawanych przepisów.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 24 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 121)

Przyjêta.
Poprawki drug¹, pi¹t¹ i szóst¹ przeg³osujemy

³¹cznie. Umieszczaj¹ one przepis merytoryczny
we w³aœciwej ustawie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 24 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 122)

Przyjête.
Poprawka trzecia zmierza do zastosowania

w³aœciwej techniki prawodawczej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 79 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 23 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 123)

Przyjêta.
Poprawka czwarta wskazuje jednoznacznie, ¿e

przepisy przejœciowe obni¿aj¹ce wysokoœæ odpi-
sów na rachunki Funduszu Reprywatyzacji i Fun-
duszu Restrukturyzacji Przedsiêbiorców stosowa-
ne bêd¹ od dnia ich wejœcia w ¿ycie, a nie od dnia
1 stycznia 2010 r.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 23 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 124)

Poprawka jest przyjêta.
Zatem g³osowanie nad ca³¹ ustaw¹.
Proszê pañstwa, proszê nacisn¹æ przycisk obe-

cnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 79 obecnych senatorów 50 g³osowa³o za,

28 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 125)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadza-
j¹ce ustawê o finansach publicznych.

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Re-
jestrze S¹dowym.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przed-
stawi³y jednobrzmi¹ce projekty uchwa³, w któ-
rych wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do usta-
wy; druki senackie nr 831A i 831B.

I najpierw g³osujemy nad poprawkami.
Proszê pañstwa, mo¿emy wszystkie te trzy po-

prawki przeg³osowaæ ³¹cznie, bo one maj¹ cha-
rakter redakcyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, 79 obecnych – wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 126)
Poprawki zosta³y przyjête.
Zatem mo¿emy g³osowaæ nad ca³¹ ustaw¹.
Wysoki Senacie, przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 77 obecnych senatorów 76 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 127)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym.

Punkt czternasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Proszê pañstwa, mo¿emy g³osowaæ nad tymi
poprawkami.

Poprawka pierwsza uwzglêdnia, ¿e dopisek
„wersja ujednolicona” nie jest fragmentem tytu³u
aktu wspólnotowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
79 obecnych – wszyscy g³osowali za. (G³osowa-

nie nr 128)
Przyjêta.
Poprawki drug¹ i trzeci¹ przeg³osujemy ³¹cz-

nie. Uzupe³niaj¹ one zmieniane przepisy upowa¿-
niaj¹ce o wytyczne oraz uwzglêdniaj¹ w przepisie
przejœciowym powszechnie przyjête regu³y obo-
wi¹zywania rozporz¹dzeñ.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, 79 obecnych – wszyscy g³oso-

wali za. (G³osowanie nr 129)
I w zwi¹zku z tym g³osowanie nad ca³¹ ustaw¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
76 obecnych – 76 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 130)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz
niektórych innych ustaw.

Dziêkujê bardzo.
(Senator Krystyna Bochenek: Brawo!)
(Oklaski)
Zaraz bêdzie punkt piêtnasty porz¹dku obrad…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Krystyna Bochenek)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Powracamy do rozpatrywania punktu piêt-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy
spo³ecznej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej przedstawi³y jednobrzmi¹ce projek-
ty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek; macie je pañstwo w drukach
nr 816A i 816B.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników.
78 obecnych – 78 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 131)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wy-
p³aty œwiadczeñ pracowniczych z Funduszu Gwa-
rantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przed-
stawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy; druk nr 825A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w sprawie
ca³ej ustawy ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjê-
tych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza zmierza do wprowadzenia

pe³nej nazwy jednostki organizacyjnej Funduszu
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, któ-
ra stanowi nazwê w³asn¹: Biuro Terenowe Fundu-
szu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 obecnych – 78 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 132)
Czyli poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i czwart¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Maj¹ one na celu zapewnienie spój-
noœci terminologicznej stosowanej w systemie
prawa poprzez eliminacjê okreœlenia „proœba” na
rzecz pojêcia „wniosek”.

Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
78 obecnych – 78 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 133)
Obie poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka trzecia zmierza do u³atwienia osobie

uprawnionej wszczêcia procedury w zakresie wy-
p³aty œwiadczenia.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
77 obecnych – 77 g³osowa³o za. (G³osowanie

nr 134)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Na poprawk¹ czwart¹ g³osowaliœmy razem
z poprawk¹ drug¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Kto jest za ?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 78 obecnych senatorów 78 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 135)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o przywró-
cenie terminu do wyp³aty œwiadczeñ pracowni-
czych z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych.

A teraz powracamy do punktu siedemnaste-
go porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmiany ustawy o produktach pochodze-
nia zwierzêcego.

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 – druk nr 826Z.

Proszê sprawozdawcê komisji, senatora B³asz-
czyka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie, komisja wno-

si o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator wnioskodawca Jerzy Chróœcikow-

ski chce zabraæ g³os?
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowa-

dzone g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek, a nastêpnie, w wypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawion¹
poprawk¹.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popartym przez
komisjê, o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê g³osowaæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
Na 78 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

27 – przeciw. (G³osowanie nr 136)
Ustawa zosta³a przyjêta bez poprawek.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o produktach pochodzenia zwierzêcego.
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Panie i Panowie Senatorowie, przystêpujemy
do rozpatrzenia punktu dwudziestego porz¹d-
ku obrad: wybór senatorów do sk³adu Krajowej
Rady Prokuratury.

W dniu 31 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 9 paŸdziernika 2009 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, po-
wo³uj¹ca do ¿ycia Krajow¹ Radê Prokuratury.
Zgodnie ze znowelizowan¹ ustaw¹ o prokuraturze
Senat wybiera spoœród senatorów dwóch cz³on-
ków rady na okres swojej kadencji.

Informujê, ¿e zostali zg³oszeni nastêpuj¹cy
kandydaci na cz³onków Krajowej Rady Prokura-
tury: senator Bohdan Paszkowski, senator Ja-
nusz Rachoñ, senator Piotr Wach.

Wnioski dotycz¹ce przedstawionych kandyda-
tur marsza³ek Senatu skierowa³ do Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Sprawozda-
nie komisji jest zawarte w druku nr 844.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, wicemarsza³ka Senatu
Zbigniewa Romaszewskiego, o zabranie g³osu
i przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê, Panie Marsza³ku.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Komisja na swoim posiedzeniu uzna³a, ¿e kan-

dydatury zosta³y zg³oszone poprawnie. Rekomen-
dujê przeprowadzenie g³osowania tajnego. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pyta-
nie? Nie.

Przed podjêciem uchwa³y w sprawie wyboru
cz³onków Krajowej Rady Prokuratury Senat mo¿e
wezwaæ kandydatów do z³o¿enia wyjaœnieñ
i udzielenia odpowiedzi na pytania senatorów.

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ jakieœ pytanie
kandydatowi na cz³onka Krajowej Rady Prokura-
tury panu senatorowi Bohdanowi Paszkowskie-
mu? Czy jest taka wola? Nie.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ pytanie
kandydatowi na cz³onka Krajowej Rady Prokuratury
panu senatorowi Januszowi Rachoniowi? Nie.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ ja-
kieœ pytanie kandydatowi na cz³onka Krajowej
Rady Prokuratury panu senatorowi Piotrowi Wa-
chowi? Nie.

Dziêkujê.
Przystêpujemy do wyboru senatorów do sk³adu

Krajowej Rady Prokuratury.

Senat podejmuje uchwa³ê w tej sprawie w g³o-
sowaniu tajnym, bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³o-
sów, w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej
liczby senatorów.

Do przeprowadzenia g³osowania tajnego wyzna-
czam senatorów sekretarzy: pani¹ senator Ma³go-
rzatê Adamczak, pana senatora Przemys³awa B³a-
szczykaorazpanasenatoraAndrzejaSzewiñskiego.

Przystêpujemy do g³osowania tajnego w sprawie
wyboru cz³onków Krajowej Rady Prokuratury.

Przypominam, ¿e g³osowanie tajne przeprowadza
siêprzyu¿yciuopieczêtowanychkartdog³osowania.

Za chwilê wyznaczeni do przeprowadzenia g³o-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadz¹
pañstwu karty do g³osowania tajnego.

Na karcie zosta³y umieszczone nazwiska wszy-
stkich zg³oszonych kandydatów.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
mo¿na postawiæ co najwy¿szej dwa znaki „X”.
Karta, na której postawiono wiêcej ni¿ dwa znaki
„X”, bêdzie traktowana jako g³os niewa¿ny. Sena-
tor mo¿e siê wstrzymaæ od g³osu albo byæ przeciw-
ko wszystkim kandydatom, wtedy pozostawia
kartê pust¹ i nie stawia ¿adnego znaku „X”. Karta
taka bêdzie liczona jako g³os wa¿ny.

Po wype³nieniu kart do g³osowania tajnego
pañstwo senatorowie w kolejnoœci alfabetycznej
bêd¹ wrzucaæ karty do urny.

Nastêpnie zostanie zarz¹dzona przerwa w ob-
radach, w trakcie której wyznaczeni do przepro-
wadzenia g³osowania tajnego senatorowie sekre-
tarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz sporz¹dz¹
protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, co ju¿ czyni¹, a pañstwa se-
natorów o wype³nienie tych kart.

Czy wszyscy pañstwo senatorowie otrzymali
karty do g³osowania tajnego? Czy wszyscy maj¹
karty do g³osowania? Dziêkujê bardzo.

Proszê teraz pani¹ senator Ma³gorzatê Adam-
czak o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów,
zaœ pañstwa senatorów po wyczytaniu ich na-
zwisk proszê o wrzucanie do urny wype³nionych
kart do g³osowania tajnego.

Proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Ma³gorzata Adamczak:
£ukasz Abgarowicz
Ma³gorzata Adamczak
Piotr £ukasz Andrzejewski
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
Mieczys³aw Augustyn
Grzegorz Banaœ
Ryszard Bender
Józef Bergier
Stanis³aw Bisztyga
Przemys³aw B³aszczyk
Krystyna Bochenek
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Bogdan Borusewicz
Barbara Borys-Damiêcka
Jerzy Chróœcikowski
Zbigniew Cichoñ
Lucjan Cichosz
W³odzimierz Cimoszewicz
Grzegorz Czelej
W³adys³aw Dajczak
Wies³aw Dobkowski
Jan Dobrzyñski
Jaros³aw Duda
Janina Fetliñska
Piotr G³owski
Stanis³aw Gogacz
Stanis³aw Gorczyca
Ryszard Górecki
Henryk Górski
Maciej Grubski
Piotr Gruszczyñski
Tadeusz Gruszka
Andrzej Grzyb
Witold Idczak
Stanis³aw Iwan
Kazimierz Jaworski
Stanis³aw Jurcewicz
Piotr Kaleta
Stanis³aw Karczewski
Leon Kieres
Kazimierz Kleina
Maciej Klima
Pawe³ Klimowicz
Ryszard Knosala
Stanis³aw Kogut
Marek Konopka
Bronis³aw Korfanty
S³awomir Kowalski
Norbert Krajczy
Waldemar Kraska
Krzysztof Kwiatkowski
Roman Ludwiczuk
Krzysztof Majkowski
Adam Massalski
Zbigniew Meres
Tomasz Misiak
Andrzej Misio³ek
Antoni Motyczka
Rafa³ Muchacki
Ireneusz Niewiarowski
Micha³ Ok³a
Jan Olech
W³adys³aw Ortyl
Andrzej Owczarek
Maria Pañczyk-Pozdziej
Bohdan Paszkowski
Zbigniew Paw³owicz
Andrzej Person
Antoni Piechniczek
Krzysztof Piesiewicz

Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Janusz Rachoñ
Marek Rocki
Zbigniew Romaszewski
Jadwiga Rotnicka
Jan Rulewski
Czes³aw Ryszka
S³awomir Sadowski
Janusz Sepio³
W³adys³aw Sidorowicz
Tadeusz Skorupa
Wojciech Skurkiewicz
Eryk Smulewicz
Jacek Swakoñ
Zbigniew Szaleniec
Andrzej Szewiñski
Gra¿yna Sztark
Marek Trzciñski
Piotr Wach
Kazimierz Wiatr
Mariusz Witczak
Edmund Wittbrodt
Grzegorz Wojciechowski
Micha³ Wojtczak
Henryk WoŸniak
Jan Wyrowiñski
Stanis³aw Zaj¹c
Krzysztof Zaremba
Piotr Zientarski
Marek Zió³kowski

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Bardzo dziêkujê.
Dziêkujê senatorom sekretarzom.
Proszê teraz wyznaczonych do przeprowadze-

nia g³osowania tajnego senatorów sekretarzy
o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie protoko³u g³o-
sowania tajnego.

Og³aszam przerwê w obradach na obliczenie
g³osów do godziny 20.20. A wiêc jedenastominu-
towa przerwa.

(Przerwa w obradach od 20 godziny minut 10
do godziny 20 minut 24)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Wznawiam obrady z czterominutowym opóŸ-
nieniem.

Powracamy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porz¹dku obrad: wybór senatorów do
sk³adu Krajowej Rady Prokuratury.

Informujê, ¿e wyznaczeni do przeprowadzenia
g³osowania tajnego senatorowie sekretarze skoñ-
czyli obliczanie g³osów i sporz¹dzili protokó³ g³o-
sowania tajnego.
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Og³aszam wyniki g³osowania tajnego z dnia
9 kwietnia 2010 r.

Czytam protokó³ w sprawie wyboru cz³onków
Krajowej Rady Prokuratury.

„Wyznaczeni przez marsza³ka Senatu do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze: se-
nator Przemys³aw B³aszczyk, senator Ma³gorzata
Adamczak i senator Andrzej Szewiñski, stwier-
dzaj¹, ¿e w g³osowaniu tajnym w sprawie wyboru
cz³onków Krajowej Rady Prokuratury oddano g³o-
sów 75, w tym wa¿nych 74.

Wymagana bezwzglêdna wiêkszoœæ g³osów wy-
nosi 38.

Za wyborem senatora Bohdana Paszkowskiego
g³osowa³o 30 senatorów, za wyborem senatora Ja-
nusza Rachonia g³osowa³o 46 senatorów, za wybo-
remsenatoraPiotraWachag³osowa³o45senatorów.

Wymagan¹ bezwzglêdn¹ wiêkszoœæ g³osów uzy-
skali senatorowie Janusz Rachoñ oraz Piotr Wach.

Warszawa, 9 kwietnia 2010 r.” (Oklaski)
(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, czy

g³osowania s¹ wa¿ne?)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê nastêpuj¹cej treœci.
„Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru cz³on-
ków Krajowej Rady Prokuratury.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie
art. 23 ust 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze, wybiera senatorów Janusza Ra-
chonia oraz Piotra Wacha do sk³adu Krajowej Ra-
dy Prokuratury.”

Zapraszam obu panów tutaj.
(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, ale

czy ta nasza uchwa³a bêdzie wa¿na, skoro oni nie
s¹ prawnikami?)

(SenatorPiotrZientarski:Niematakiegowymogu.)
(Senator Ryszard Bender: To obaj panowie wy-

kazujecie odwagê Lenina, odwagê Lenina.)
(Senator Andrzej Szewiñski: Otocz¹ siê eksper-

tami.)
Gratulujemy obu panom senatorom. (Oklaski)
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad piêædziesi¹tego
drugiego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy teraz do oœwiadczeñ senatorów
poza porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia
z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut, to wszyscy wiemy. Przedmiotem oœwiad-
czenia mog¹ byæ sprawy zwi¹zane z wykonywa-
niem mandatu, przy czym nie mo¿e ono dotyczyæ
spraw bêd¹cych przedmiotem porz¹dku obrad

bie¿¹cego posiedzenia Senatu. Marsza³ek odmó-
wi przyjêcia niewyg³oszonych oœwiadczeñ, któ-
rych treœci nie mo¿na ustaliæ, lub których wyg³o-
szenie przez senatora nie by³oby mo¿liwe w przy-
s³uguj¹cym na to czasie, czyli w ci¹gu piêciu mi-
nut. Nad oœwiadczeniem senatorskim nie prze-
prowadza siê dyskusji.

Czyktoœzpañstwasenatorówpragniezabraæg³os?
Pan senator Stanis³aw Zaj¹c, potem pan sena-

tor Ryszard Bender.
Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Zaj¹c:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Oœwiadczenie senatorów Prawa i Sprawiedli-

woœci w 70. rocznicê zbrodni katyñskiej.
5 marca 1940 r. na Kremlu zapad³a decyzja

o wymordowaniu dwudziestu trzech tysiêcy pol-
skich oficerów przebywaj¹cych w obozach w Ko-
zielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Zbrodnia, jak¹ pope³nili Sowieci, nie ma prece-
densu w historii. Wymordowano kwiat Narodu
Polskiego, naszych Rodaków, którzy wed³ug wszel-
kich miêdzynarodowych norm prawnych mieli byæ
chronieni jako jeñcy wojenni przez pañstwo, które
zatrzyma³o ich w odosobnieniu po zdradzieckiej
napaœci na Polskê we wrzeœniu 1939 r.

By³o to zdarzenie zupe³nie wyj¹tkowe, nawet
w okresie tak dramatycznym, jak lata ostatniej
wojny, tak jak wyj¹tkowe by³o traktowanie przez
sowieckich komunistów Polski, któr¹ Stalin uwa-
¿a³ za swoje lenno.

Zbrodnia na polskich oficerach, bêd¹ca bez w¹t-
pienia i wbrew twierdzeniom niektórych ludobój-
stwem, ma jeszcze inny niebywa³y aspekt. Przy-
pomnijmy tylko: oficjalnie znamy jej sprawców od
oko³o dwudziestu lat, a pope³niona zosta³a siedem-
dziesi¹t lat temu. To wieloletnie milczenie to jeszcze
jeden przyk³ad komunistycznego k³amstwa.

Niemy krzyk Rodaków skrytobójczo zamordo-
wanych na nieludzkiej ziemi zobowi¹zuje nas do
wiecznej o Nich pamiêci.

Podpisali senatorowie wymienieni w pisemnej
wersji oœwiadczenia, które przed chwil¹ wyg³osi-
³em. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze z pañstwa senatorów?
Pan profesor Ryszard Bender, proszê uprzejmie.

Senator Ryszard Bender:
Oœwiadczenie kierujê do pana Jerzego Millera,

ministra spraw wewnêtrznych i administracji.
Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, odk¹d oby-

watele polscy, i na podstawie której z ustaw, coraz
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czêœciej otrzymuj¹ paszporty Unii Europejskiej, a po-
zbawiani s¹ paszportów Rzeczypospolitej Polskiej.

W nowych paszportach informacja, ¿e posia-
dacz paszportu utrzymuje zwi¹zek obywatelski
z Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, ma charakter akcyden-
talny, dodatkowy. Informacja ta umieszczana jest
w drugiej kolejnoœci. Œwiadczy to o tym, ¿e pa-
szport Unii Europejskiej jest oficjalnym paszpor-
tem obywatela czêœci terytorium Unii Europej-
skiej o nazwie Rzeczpospolita Polska.

Jaka jest podstawa prawna zaistnia³ej sytua-
cji? Pytam pana ministra, czy obywatel Rzeczypo-
spolitej Polskiej nadal bêdzie mia³ prawo uzyski-
wania paszportu Rzeczypospolitej? Czy paszport
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile zostanie utrzyma-
ny, bêdzie uznawany przez pañstwa Unii Europej-
skiej i inne kraje? Jeœli nie, naruszamy suweren-
noœæ Polski.

Ryszard Bender. Senator.

Wicemarsza³ek
Krystyna Bochenek:

Bardzo dziêkujê.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa senatorów wyra¿a

wolê zabrania g³osu? Jeœli nie, to bardzo proszê
senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Senator Sekretarz Przemys³aw B³aszczyk: Nie
ma komunikatów.)

Komunikatów nie ma.
Informujê pañstwa, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego

drugiego posiedzenia Senatu RP siódmej kadencji
zostanie udostêpniony pañstwu senatorom w ter-
minie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu
w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam piêædziesi¹te drugie posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

Dziêkujê wszystkim pañstwu, w tym pañstwu
legislatorom, za pomoc w prowadzeniu obrad.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 32)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
2 M. Adamczak + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
3 P.£. Andrzejewski . . . + ? ? + + + - + + + + + + ? + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk . + - + - ? + + + - + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
6 G.P. Banaœ + + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender - + . + ? ? + + ? - - + + ? ? ? + + + +
8 J. Bergier + - + - # + - - + + + - - + - + + + + -
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + - + - + + + + - + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + - + . . + - - + + + - - + - + + . . .
12 B.M. Borusewicz + - - - - + - - + + + - - + - + + + + -
13 B. Borys-Damiêcka + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
14 J.M. Chróœcikowski + + - . . . . . . . + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + - + + + + + + - + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + - + - + + - - + + + - - + - - + + + -
18 G. Czelej . + - + + + + + + ? + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + - + + + + + + - + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . - + . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska . + - + - ? + + - - + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
25 S. Gogacz ? + - + + ? ? + ? - + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + - + - + + - - + + + + - + + + + + + -
27 R.J. Górecki . - + - + + - - + + + + + + + + + + + +
28 H. Górski + + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
30 P.A. Gruszczyñski + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
31 T.J. Gruszka . + - + - ? + + ? - ? + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
33 W.L. Idczak + + - + + + + + + - + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + - . - + + - - + + + - - + - + + + + -
35 K. Jaworski . + - + - - + + - - + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
37 P.M. Kaleta ? + - + - ? + + + - ? + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + - + - ? + + + - + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
40 K.M. Kleina + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
41 M. Klima ? + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz . . . - + + - - + + + - - + - + + + + -
43 R. Knosala + - + - + + - - + + + ? - + - + + + + -
44 S. Kogut . + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka . - + . + + - - + + + - - + - + + + + -
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
48 N.J. Krajczy + + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + - + - - + + - - + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski . - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + . . + - - + + - - + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + - + - ? + + ? - + + + + + + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 Z.H. Meres + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
55 T. Misiak + . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek . - . - + + - - + + + - - + - + + + + -
57 A.A. Motyczka + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski . - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
60 M. Ok³a . - + - # + - - + + + + - + + + + + + -
61 J. Olech . - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
62 W.Z. Ortyl . + - + - ? + + ? - + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej . - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
65 B.J. Paszkowski + + - + ? ? + + ? - + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + - + - + + - - + + + - + + + + + + + -
69 K.M. Piesiewicz . . . . . + - - + + + - - + + + + + + -
70 S. Piotrowicz + + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa + + - + - - + + - - + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + - + - + + - - + + + - - + + + + + + -
73 M.D. Rocki . - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
74 Z. Romaszewski + ? - . . . . + + - + + + + + ? + + + +
75 J. Rotnicka + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
76 J. Rulewski + - . - + + + - + + + - - + - + + + + -
77 C.W. Ryszka ? + - + ? ? + + ? - - + + + + + + + + +
78 S. Sadowski ? + - + + + + + + ? + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz + - + . . + - - + + + - - + - + + + + -
81 T.W. Skorupa ? + - . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz . + - + - ? + + + - ? + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz . - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
84 J. Swakoñ + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
85 Z.M. Szaleniec + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
86 A. Szewiñski + - + - + + - - + + + - - + + + + + + -
87 G.A. Sztark + - ? . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
90 K.A. Wiatr ? + - + ? ? + + ? - + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak . - + - + + - - + + + - - + - + + + # -
92 E.K. Wittbrodt + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
93 G.M. Wojciechowski ? + - + - . + + + - ? + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
95 H.M. WoŸniak + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
96 J. Wyrowiñski + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -
97 S. Zaj¹c + + - + - ? + + + - + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - + . + + - - + + + - - + - + + + + -

100 M. Zió³kowski + - + - + + - - + + + - - + - + + + + -

Obecnych 66 87 83 72 74 76 77 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78
Za 57 35 46 26 51 57 26 27 65 51 73 31 30 78 34 76 78 78 77 29
Przeciw 1 51 36 46 16 4 50 51 5 25 2 47 49 0 44 1 0 0 0 49
Wstrzyma³o siê 8 1 1 0 5 15 1 0 8 2 4 1 0 1 1 2 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + ? ? + ? + + + + + ? + + + + + + + + -
8 J. Bergier + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek . . . . . + + + + + + + + + + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + - + + + + + + + + + . + + + + + + + +
28 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + . + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + - + + + + + + + + + . + + + + + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + - + + + + + . + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 Z.H. Meres + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka + - + + + + + + + + + + + + . + + + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 J. Olech + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + - + + + + + + + + + + + . + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + - + + + + + + + + + # + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + - + + + + + ? + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + - + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 78 78 78 78 78 79 79 77 79 79 79 77 79 78 78 79 79 79 79 79
Za 78 25 77 77 77 79 79 76 78 79 78 76 79 78 78 79 79 79 79 78
Przeciw 0 52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Wstrzyma³o siê 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
2 M. Adamczak + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
3 P.£. Andrzejewski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + + - + + + - + + + ? + + ? + + + ? ? +
8 J. Bergier + + - . + + . + + + + + + + + + . + - +
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
12 B.M. Borusewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
13 B. Borys-Damiêcka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
14 J.M. Chróœcikowski + + - + # + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
25 S. Gogacz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + # + + + + +
27 R.J. Górecki + + - + . + + . . + + + + + + + + + + +
28 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
30 P.A. Gruszczyñski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
35 K. Jaworski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
37 P.M. Kaleta + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 S. Karczewski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 L. Kieres + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
40 K.M. Kleina + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
43 R. Knosala + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 Z.H. Meres + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
57 A.A. Motyczka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
60 M. Ok³a + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 J. Olech + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
62 W.Z. Ortyl + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 A. Owczarek + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
65 B.J. Paszkowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + ?
66 Z.M. Paw³owicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + + - + + + + . + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
73 M.D. Rocki + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
74 Z. Romaszewski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
76 J. Rulewski + + - + + + + + - + + + + + + + + + - +
77 C.W. Ryszka + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
84 J. Swakoñ + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
85 Z.M. Szaleniec + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
86 A. Szewiñski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
90 K.A. Wiatr + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
92 E.K. Wittbrodt + + ? + + + + + + + + + + + + + + + - +
93 G.M. Wojciechowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
95 H.M. WoŸniak + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
96 J. Wyrowiñski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +
97 S. Zaj¹c + + - + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +

100 M. Zió³kowski + + - + + + + + + + + + + + + + + + - +

Obecnych 79 79 79 78 78 79 78 77 78 79 79 79 79 79 79 79 78 79 79 79
Za 79 79 5 78 77 79 77 77 77 79 78 79 79 78 78 79 78 78 35 78
Przeciw 0 0 73 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz - + + + + + + + + - - + + + + + - + + +
2 M. Adamczak - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
5 M. Augustyn - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + ? + + + - + ? + + + + + + ? + - + + +
8 J. Bergier - + + + + + + + + - - - + + + + . + + +
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 K. Bochenek - + + + + + + + + - + - + + + + - + + +
12 B.M. Borusewicz - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
13 B. Borys-Damiêcka - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
24 P.K. G³owski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
26 S.A. Gorczyca - + + + + + + - - - - - + + + + - + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + - + + - + + + + - + + +
28 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
30 P.A. Gruszczyñski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + ? + + +
32 A.S. Grzyb - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
34 S.A. Iwan - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Jurcewicz - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
39 L. Kieres - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
40 K.M. Kleina - + + + + + + + - # - - + + + + - + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
43 R. Knosala - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
50 K. Kwiatkowski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 Z.H. Meres - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
57 A.A. Motyczka - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
60 M. Ok³a + + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
61 J. Olech - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
63 A. Owczarek - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
66 Z.M. Paw³owicz - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
69 K.M. Piesiewicz - + + + + + + + + # + - + + + + - + + +
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
72 J.W. Rachoñ - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
73 M.D. Rocki - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + . + + + - + + +
75 J. Rotnicka - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
76 J. Rulewski - + + + + + + + + # + - + + + + - + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz - + + + + + + + + + - - + + + + - + + +
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + . . . - + + +
83 E.S. Smulewicz - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
84 J. Swakoñ - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
85 Z.M. Szaleniec - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
91 M.S. Witczak - + + + . + + + + - - - + + + + - + + +
92 E.K. Wittbrodt - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
94 M. Wojtczak - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
95 H.M. WoŸniak - + + + + + + + + - + - + + + + - + + +
96 J. Wyrowiñski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +
97 S. Zaj¹c + + + . + + + + + + + + + + + + - + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +

100 M. Zió³kowski - + + + + + + + + - - - + + + + - + + +

Obecnych 79 79 79 78 78 79 79 79 79 79 79 79 78 78 78 78 78 79 79 79
Za 33 78 79 78 78 78 79 77 76 30 33 29 78 78 77 78 4 79 79 79
Przeciw 46 0 0 0 0 1 0 1 3 46 46 50 0 0 0 0 73 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 £.M. Abgarowicz + - - + + + + + + + + . + + + - + + + +
2 M. Adamczak + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
5 M. Augustyn + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + + + + + + + + ? + + + + + + - ? + ? +
8 J. Bergier + - - + + + + + + + + + + + + . + + + +
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
11 K. Bochenek + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
12 B.M. Borusewicz + - - + + + + + + + + + + + + - + + + .
13 B. Borys-Damiêcka + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + # + + + - + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + + + + + + + ? + + + +
24 P.K. G³owski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
25 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
26 S.A. Gorczyca + - - + + + + . + + + + + + + - + + + .
27 R.J. Górecki + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
28 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + - - + + + + + + + + + + . + - + + + +
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
32 A.S. Grzyb + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
34 S.A. Iwan + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
36 S. Jurcewicz + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + - ? + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + . + + + + + - + + + +
39 L. Kieres + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
40 K.M. Kleina + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
43 R. Knosala + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
50 K. Kwiatkowski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
54 Z.H. Meres + - - + # + + + + + + + + + + - + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
57 A.A. Motyczka + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
60 M. Ok³a + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
61 J. Olech + + - + + + + + + + + + + + + - + + + +
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
63 A. Owczarek + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + - - + + + + + + + + . + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
69 K.M. Piesiewicz + - - + + + + + + + + + + . + - + + + +
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
72 J.W. Rachoñ + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
73 M.D. Rocki + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
75 J. Rotnicka + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
76 J. Rulewski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
83 E.S. Smulewicz + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
85 Z.M. Szaleniec + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
86 A. Szewiñski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
91 M.S. Witczak + - - + + + + . + + + + + + + - + + + +
92 E.K. Wittbrodt + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
94 M. Wojtczak + - - + + + + + + + + + + + + - + + + #
95 H.M. WoŸniak + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
96 J. Wyrowiñski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + - + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +

100 M. Zió³kowski + - - + + + + + + + + + + + + - + + + +

Obecnych 79 79 79 79 79 79 79 77 79 78 79 77 79 77 79 78 79 79 79 77
Za 79 29 28 79 78 79 79 77 78 78 79 76 79 77 79 5 77 79 78 76
Przeciw 0 50 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + - + # - + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender + + + - ? + + + - - + - ? + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + . + + + - + + + + + + . + -
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
11 K. Bochenek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + # - + + + + + + + + -
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + - # + + + + + + + + + ?
18 G. Czelej . + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
25 S. Gogacz + + + + + + + . + - + - + + + + + + + +
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + - + - + # + . + + + + -
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
28 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
31 T.J. Gruszka + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
33 W.L. Idczak + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
35 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + . + +
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
37 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + ? ? + + + + + + +
38 S. Karczewski + + + + + + + + + + + ? + + + + + + + +
39 L. Kieres + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
43 R. Knosala + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
53 A. Massalski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
60 M. Ok³a + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
61 J. Olech + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
62 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
65 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + ? + - + + + + + + + + -
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + - + - + + + + + + + + -
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + - + + + + . + + + -
74 Z. Romaszewski + + + # + + + + + + - + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
76 J. Rulewski + + + + + + + + # + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + ? - + - ? + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + - + - ? + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + - + - + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + - + + + + . + + + -
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + ? + - + + + + + + + + -
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + - + - ? + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -
97 S. Zaj¹c + + + + + + + + + - + ? + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + -

Obecnych 78 79 79 79 79 79 78 78 79 79 79 79 79 79 78 77 79 77 79 79
Za 78 79 79 77 78 79 78 78 71 55 29 56 71 79 78 77 79 77 79 30
Przeciw 0 0 0 1 0 0 0 0 4 22 50 19 2 0 0 0 0 0 0 48
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + ? + - - + + + + + + + + + + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . . . . . .
7 R.J. Bender ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga . . . . . . . . . . . . . . . .

10 P.J. B³aszczyk ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
11 K. Bochenek + + + . + + + + + . + + + + + +
12 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + +
13 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
15 Z.J. Cichoñ . . . . . . . . . . . . . . . .
16 L. Cichosz - - - - - + + + + + + + + + + -
17 W. Cimoszewicz + + + + - + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej ? . + + - + + + + + + + + + + -
19 W. Dajczak ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . .
23 J. Fetliñska ? ? ? ? - + + + + . + + + + + -
24 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S. Gogacz ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
26 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + +
27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + . . . . . .
28 H. Górski . . . . . . . . . . . . . . . .
29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + +
30 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + +
31 T.J. Gruszka ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
32 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + +
33 W.L. Idczak ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + +
35 K. Jaworski ? ? ? ? ? + ? + + + + + + + + -
36 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + +
37 P.M. Kaleta ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
38 S. Karczewski ? ? ? ? - + + + + + + + + . + -
39 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + +
40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + +
41 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . .
42 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + +
43 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + +
44 S. Kogut . . . . . . . . . . . . . . . .
45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + +
46 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . . . . . .
47 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + +
48 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . .
49 W.J. Kraska ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
50 K. Kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + +
51 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . .
52 K. Majkowski - - - - - + + + + + + + + + + +
53 A. Massalski ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + +
55 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + +
57 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + +
58 R.K. Muchacki . . . . . . . . . . . . . . . .
59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + +
60 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + +
61 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + + +
62 W.Z. Ortyl ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
63 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + +
64 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + +
65 B.J. Paszkowski ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
66 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + +
67 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . .
68 A.K. Piechniczek + + + + + + . + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz . + + + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + - + + + + + + + + + + -
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
78 S. Sadowski ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
79 J. Sepio³ . . . . . . . . . . . . . . . .
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + . + + + + + +
81 T.W. Skorupa . . . . . . . . . . . . . . . .
82 W. Skurkiewicz ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark . . . . . . . . . . . . . . . .
88 M. Trzciñski . . . . . . . . . . . . . . . .
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + +
97 S. Zaj¹c ? ? ? ? - + + + + + + + + + + -
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + . + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 78 78 79 78 79 79 77 79 79 76 78 78 78 77 78 78
Za 52 52 54 52 50 79 76 79 79 76 78 78 78 77 78 51
Przeciw 2 2 2 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
Wstrzyma³o siê 24 24 23 23 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 52. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Henryka Górskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie jest dobrym standardem ¿ycia publicznego stanowienie prawa w celu osi¹gniêcia doraŸnych celów

politycznych, a tym bardziej – w celu ograniczenia swobody badañ naukowych. Niestety, nowelizacja
ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej, nad któr¹ debatujemy, w kwestii swojego celu ustawowego nie
realizuje dobrych standardów stanowienia prawa. Zamierzeniem ustawodawcy jest bowiem, cytujê za
opini¹ prawn¹ Biura Analiz Sejmowych, „wzmocnienie pozycji organu kolegialnego IPN kosztem pozycji
prezesa IPN”. Zasadniczym celem niniejszej nowelizacji jest wiêc os³abienie pozycji prezesa IPN, i to wy-
³¹cznie z pobudek politycznych.

Uzasadnione w¹tpliwoœci legislatorki Biura Analiz Sejmowych w przed³o¿onej nam opinii prawnej bu-
dzi to, czy realizacja prawna tego zamierzenia „mieœci siê w ramach art. 9 ust. 2 ustawy o IPN, który stano-
wi, i¿ prezes Instytutu Pamiêci Narodowej w sprawowaniu swego urzêdu jest niezale¿ny od organów w³a-
dzy pañstwowej”. Moim zdaniem tak nie jest. W zamierzeniu przedmiotowej nowelizacji prezes IPN ma siê
staæ marionetk¹ w³adzy. Pokrótce to uzasadniê. Zgodnie z przed³o¿on¹ Senatowi nowelizacj¹ ustawy
o IPN, to prezes Rady Ministrów ma okreœlaæ w drodze rozporz¹dzenia tryb i sposób zg³aszania kandyda-
tów do Rady Instytutu Pamiêci Narodowej. To prezes Rady Ministrów ma okreœlaæ w drodze rozporz¹dze-
nia tryb wyboru przez uprawnione podmioty przedstawicieli do zgromadzenia elektorów oraz warunki
i sposób zwo³ywania i organizowania posiedzenia zgromadzenia elektorów. Przy czym wyselekcjonowani
w sposób okreœlony przez prezesa Rady Ministrów elektorzy, w odró¿nieniu od cz³onka Rady Instytutu
Pamiêci Narodowej, prezesa IPN, prokuratora IPN czy te¿ pracownika IPN, mog¹ byæ by³ymi pracownika-
mi b¹dŸ te¿ wspó³pracownikami s³u¿b specjalnych PRL. Mo¿e siê wiêc zdarzyæ tak, i¿ w skrajnym przy-
padku kolegium elektorów bêdzie sk³adaæ siê w wiêkszoœci z by³ych pracowników b¹dŸ te¿ wspó³praco-
wników s³u¿b specjalnych PRL i to ono bêdzie selekcjonowaæ kandydatów do Rady Instytutu Pamiêci Na-
rodowej. Mo¿na domniemywaæ, i¿ wy³onieni przez tak¹ wiêkszoœæ z ubeck¹ przesz³oœci¹ kandydaci do
Rady Instytutu Pamiêci Narodowej bêd¹ podzielaæ w pe³ni œwiatopogl¹d swoich elektorów. Moim zda-
niem, ten brak obowi¹zku lustracyjnego elektorów pozostaje w wyraŸnej sprzecznoœci z zapisem art. 1
w zwi¹zku z art. 8 ustawy o IPN, gdzie mowa o katalogu zadañ, dla realizacji których zosta³ powo³any IPN,
w szczególnoœci zaœ o œciganiu przez IPN zbrodni komunistycznych.

Spoœród wy³onionych w ten sposób kandydatów prezydent oraz Sejm i Senat Rzeczypospolitej maj¹ póŸ-
niej dokonywaæ wyboru cz³onków Rady Instytutu Pamiêci Narodowej. Mo¿na domniemywaæ, i¿ ma to byæ
wybór tak zwanego mniejszego z³a. Tak jak w powszechnie znanej anegdocie, bêdziemy dokonywaæ wyboru
pomiêdzy d¿um¹ a choler¹. Wy³onieni zaœ w ten sposób cz³onkowie Rady Instytutu Pamiêci maj¹ formu³o-
waæ rekomendacje dla prezesa IPN, dotycz¹ce podstawowych kierunków dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci
Narodowej w zakresie badañ naukowych, edukacji, udostêpniania dokumentów, œcigania zbrodni oraz
procedur lustracyjnych. Osoby podzielaj¹ce pogl¹dy elektorów, mog¹cych byæ by³ymi pracownikami b¹dŸ
wspó³pracownikami s³u¿b specjalnych PRL, maj¹ udzielaæ prezesowi IPN rekomendacji w tym zakresie.
Jest to po prostu niedopuszczalne i niedorzeczne. Przy czym nierealizowanie przez prezesa IPN tych reko-
mendacji, poprzez nieprzyjêcie przez Radê Instytutu Pamiêci Narodowej corocznego sprawozdania prezesa
IPN z dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej ma skutkowaæ wnioskiem Rady Instytutu Pamiêci Narodo-
wej, podjêtym zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, o jego odwo³anie przez Sejm. Wniosek o odwo³anie prezesa IPN
mo¿e nie mieæ ¿adnego merytorycznego uzasadnienia. W tym miejscu ponownie zacytujê opiniê prawn¹
Biura Analiz Sejmowych: „W¹tpliwoœci budzi bowiem brak jakichkolwiek ustawowych przes³anek oceny
sprawozdania prezesa przez radê oraz brak obowi¹zku uzasadnienia negatywnej oceny, co stawia organ
ostatecznie decyduj¹cy o odwo³aniu prezesa w bardzo niekomfortowej sytuacji, jako ¿e trudno powiedzieæ,
na jakich przes³ankach ma siê on oprzeæ przy podejmowaniu decyzji”. Sejm ma odwo³ywaæ prezesa IPN
zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, a wiêc wiêkszoœci¹ g³osów, któr¹ dysponuje ka¿da wiêkszoœæ rz¹dowa, zamiast
dotychczasowej wiêkszoœci 3/5 g³osów, a wiêc wymagaj¹cej zgody choæby czêœci opozycji.

Zwa¿aj¹c na opisane propozycje zapisów ustawowych stwierdzam, i¿ proponowana nowelizacja bar-
dzo silnie uzale¿nia prezesa IPN od organów w³adzy pañstwowej, w szczególnoœci od prezesa Rady Mini-
strów, a wiêc pozostaje w wyraŸnej sprzecznoœci z zapisem art. 9 ust. 2 ustawy o IPN, który stanowi, i¿
„prezes Instytutu Pamiêci Narodowej w sprawowaniu swego urzêdu jest niezale¿ny od organów w³adzy
pañstwowej”.

Senat niepodleg³ej Rzeczypospolitej zosta³ wiêc postawiony przez ustawodawcê w bardzo niekomfortowej
sytuacji poprzez koniecznoœæ rozpatrywania niniejszych zapisów kagañcowej ustawy, godnej czasów PRL.

Z zapisem art. 1 w zwi¹zku z art. 8 ustawy o IPN mówi¹cym o katalogu zadañ, dla realizacji których zo-
sta³ powo³any IPN, w szczególnoœci o œciganiu przez IPN zbrodni komunistycznych, wyraŸnie koliduje ró-
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wnie¿ propozycja udostêpniania przez IPN by³ym pracownikom i wspó³pracownikom s³u¿b specjalnych
PRL kopii dokumentów ich dotycz¹cych b¹dŸ wytworzonych z ich udzia³em. Zupe³n¹ fikcj¹ stanie siê
skuteczne œciganie zbrodni komunistycznych przez prokuratorów IPN, skoro ich sprawca bêdzie móg³
zapoznaæ siê ze zgromadzonymi na jego temat dowodami przed jego przes³uchaniem i postawieniem mu
zarzutów i w ten sposób przygotowaæ swoj¹ liniê obrony. To jest przecie¿ fundament ka¿dego postêpowa-
nia przygotowawczego, w szczególnoœci postêpowania prowadzonego przez prokuratorów IPN.

Równie niebezpieczna, zarówno z punktu widzenia ochrony zasobów archiwalnych, jak te¿ ewentual-
nych póŸniejszych celów dowodowych w trakcie postêpowania procesowego, jest propozycja udostêpnia-
nia pozosta³ym wnioskodawcom orygina³ów dokumentów ich dotycz¹cych. Powszechnie znany jest przy-
padek, gdy pewna osoba sprawuj¹ca najwy¿sz¹ funkcjê publiczn¹ otrzyma³a od ówczesnego szefa Urzê-
du Ochrony Pañstwa orygina³y dotycz¹cych jej dokumentów, nastêpnie zaœ zwróci³a puste koperty. Brak
zniszczonych przez zainteresowanego orygina³ów tych dokumentów spowodowa³, i¿ pewien ceniony do-
ktor historii straci³ posadê w IPN, pewien magister historii musi kontynuowaæ swoj¹ karierê naukow¹
w Stanach Zjednoczonych, zaœ pewne wydawnictwo kierowane przez profesora historii mo¿e zostaæ do-
prowadzone do upad³oœci wyrokiem s¹dowym jedynie za zacytowanie zapisów z dzienników rejestracyj-
nych owego wp³ywowego polityka.

Nowelizacja ustawy o IPN ogranicza równie¿ identyfikacjê to¿samoœci wspó³pracowników s³u¿b spec-
jalnych PRL poprzez wprowadzenie w art. 35 ust. 1 obowi¹zku jednoznacznego ich okreœlenia przez IPN
na podstawie dokumentów danego organu bezpieczeñstwa pañstwa. Moim zdaniem, jest to uk³on usta-
wodawcy w kierunku dwóch kolejnych osób pe³ni¹cych najwy¿sze funkcje publiczne, co do których za-
chowa³y siê jedynie zapisy w dziennikach rejestracyjnych, zawieraj¹ce pewne dane mo¿liwe do jednozna-
cznego zweryfikowania wy³¹cznie w oparciu o celowo uprzednio zniszczone teczki pracy. To¿samoœæ rów-
nie¿ i tych wp³ywowych polityków nigdy nie mog³aby wiêc zostaæ ujawniona po wejœciu w ¿ycie przedmio-
towej nowelizacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e tej kagañcowej nowelizacji sprzeciwiaj¹ siê zarówno œrodowiska
naukowe, niepodleg³oœciowe, jak i prezes Instytutu Pamiêci Narodowej.

Ja równie¿ jestem jej przeciwny. Bardzo dobrze oceniam pracê Instytutu Pamiêci Narodowej kierowa-
nego przez prezesa Janusza Kurtykê. Bardzo dobrze tê pracê oceniaj¹ równie¿ moi wyborcy z okrêgu sied-
leckiego. Zarówno moim, jak i ich zdaniem, Instytut Pamiêci Narodowej dokona³ w imiê prawdy history-
cznej wielkiej pracy w budowaniu to¿samoœci narodu opartej na tradycji niepodleg³oœciowej. Dziêkujê za
to zarówno panu prezesowi, jak i wszystkim pracownikom Instytutu Pamiêci Narodowej. Paradoksalnie,
w³aœnie ta wielka praca spowodowa³a reakcjê skutkuj¹c¹ obecn¹ debat¹ nad nowelizacj¹ ustawy o IPN
i, w konsekwencji, jego mo¿liwym ubezw³asnowolnieniu. Wierzê jednak, ¿e ta gigantyczna praca Instytu-
tu Pamiêci Narodowej przyniesie owoce w przysz³oœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Senatorowie! Wnoszê o odrzucenie przez Senat Rze-
czypospolitej ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych dokumentów, zawartej w druku se-
nackim nr 815, jako istotnie szkodliwej dla Rzeczypospolitej.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Przedstawiony projekt ustawy skupia siê na dwóch zasadniczych aspektach, maj¹cych istotny wp³yw
na poprawê funkcjonowania Instytutu Pamiêci Narodowej (IPN). Pierwsza grupa zmian wp³ynie na
zmianê trybu powo³ania oraz wzajemnych relacji pomiêdzy organami instytutu. Nie mniej wa¿ne s¹
równie¿ propozycje nowych uregulowañ w zakresie zasad udostêpniania zbiorów archiwalnych
pozostaj¹cych w dyspozycji instytutu.

Propozycja nowelizacji przepisów dotycz¹cych powo³ywania i dzia³ania organów IPN polega, w najwiê-
kszym uproszczeniu, na wzmocnieniu kompetencji organu kolegialnego – Rady Instytutu Pamiêci, która
zast¹pi funkcjonuj¹ce obecnie Kolegium Instytutu Pamiêci. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e zgod-
nie z projektem ustawy, rada ma byæ organem sk³adaj¹cym siê z fachowców, co bez w¹tpienia bêdzie mia-
³o korzystny wp³yw na realizacjê zadañ przez instytut.

Gwarancj¹ ograniczenia wp³ywu czynników natury politycznej na sk³ad i funkcjonowanie rady ma byæ
przede wszystkim sposób jej powo³ywania. Zgodnie z projektem ustawy w procedurze powo³ywania
cz³onków Rady IPN uczestniczyæ bêdzie Zgromadzenie Elektorów, w sk³ad którego wejd¹ przedstawiciele
rad jednostek organizacyjnych uczelni wy¿szych maj¹cych uprawnienia do nadawania stopnia nauko-
wego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, jak równie¿ przedstawiciele rad
naukowych Instytutu Historii, Instytutu Historii Nauki oraz Instytutu Studiów Publicznych Polskiej
Akademii Nauk. Zgromadzenie Elektorów przedstawiaæ bêdzie Sejmowi i Senatowi kandydatów na cz³on-
ków Rady Instytutu Pamiêci. Dodatkowo dwóch cz³onków rady powo³ywaæ bêdzie prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej spoœród kandydatów zg³oszonych przez Krajow¹ Radê S¹downictwa i Krajow¹ Radê Pro-
kuratury.

Nie tylko jednak zaanga¿owanie instytucji naukowych w procedurê powo³ywania Rady Instytutu Pa-
miêci bêdzie gwarantem profesjonalizmu i fachowoœci jej dzia³ania. Podkreœliæ trzeba, ¿e projekt ustawy
okreœla precyzyjnie minimalne wymagania dla cz³onków tego organu. Warto tu wskazaæ szczególnie na
art. 15 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy, zgodnie z którym cz³onkiem rady bêdzie mog³a byæ wy³¹cznie osoba
legitymuj¹ca siê tytu³em naukowym lub stopniem naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych lub
prawnych. Co wiêcej, pewne rygory natury merytorycznej dotycz¹ nawet Zgromadzenia Elektorów, do
którego winny byæ wskazane osoby wyró¿niaj¹ce siê wiedz¹ z zakresu historii Polski w XX w.

Niezwykle istotne s¹ ponadto zapisane w projekcie ustawy uregulowania dotycz¹ce zasad dostêpu do
zgromadzonych w instytucie dokumentów. Nowelizacja rozszerza w znacznym stopniu dostêpnoœæ zbio-
rów, gwarantuj¹c prawo do uzyskania wgl¹du w ich treœæ ka¿demu, równie¿ osobom uznanym za tak
zwane osobowe Ÿród³a informacji s³u¿b bezpieczeñstwa. Równie istotne jest przyjêcie zasady, zgodnie
z któr¹ wnioskodawcy bêd¹ mogli uzyskaæ dostêp do dokumentów w oryginalnym brzmieniu, bez podda-
wania tych dokumentów uprzedniej anonimizacji w zakresie znajduj¹cych siê w nich danych osobowych
osób trzecich. Zmiany te maj¹ na celu nie tyko usprawnienie procedury dostêpu do dokumentów; ich ce-
lem ma byæ tak¿e uczynienie regu³ dostêpu bardziej przejrzystymi. Efektem przyjêcia zaproponowanych
zmian bêdzie równie¿ zdjêcie z Instytutu Pamiêci Narodowej ciê¿aru zwi¹zanego z orzekaniem o odmowie
dostêpu do dokumentów.

Jestem przekonany, ¿e zmiany zapisane w przedstawionym projekcie ustawy przyczyni¹ siê do zna-
cz¹cej poprawy dzia³ania Instytutu Pamiêci Narodowej. S¹dzê tak¿e, ¿e przyjêcie przedmiotowej noweli-
zacji, ugruntowuj¹cej zasadê fachowoœci oraz jawnoœci w dzia³aniu instytutu, pomo¿e zapobiec wielu
kontrowersyjnym sytuacjom, które mogliœmy obserwowaæ w przesz³oœci. Proszê zatem Wysok¹ Izbê
o przyjêcie tego projektu. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktami

drugim, trzecim, czwartym, pi¹tym, szóstym
i siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowa ustawa szczegó³owo opisuje formê Polskiej Akademii Nauk, jej strukturê i warunki cz³onkostwa.

Celem noweli jest wiêksze wykorzystanie potencja³u akademii, jak równie¿ podwy¿szenie jakoœci badañ
naukowych prowadzonych w instytutach PAN.

Ustawa, która zast¹pi poprzedni¹, jest ukierunkowana na podjêcie dzia³añ, które maj¹ przyczyniæ siê
do sprawniejszej i szybszej poprawy zasad dzia³ania i finansowania instytutów badawczych. G³ównym
pomys³em na ich usprawnienie jest mo¿liwoœæ tworzenia centrów naukowych, które zrzesza³yby instytu-
ty naukowe PAN, instytuty badawcze, instytuty naukowe i przedsiêbiorców. Centra te, skupiaj¹ce najwy-
bitniejszych naukowców i specjalistów, bêd¹ pracowa³y nad projektami badawczymi. Uwa¿am, ¿e jest to
bardzo korzystne przedsiêwziêcie, które umo¿liwi profesjonalistom w danym regionie kraju wspóln¹ pra-
cê. Bêdzie ona zdecydowanie korzystniejsza ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ i skumulowan¹ wiedzê oraz do-
œwiadczenie cz³onków centrum. Do obowi¹zków, jakie stoj¹ przed osobami nale¿¹cymi do centrum, bê-
dzie równie¿ nale¿eæ staranie siê o zdobycie œrodków finansowych pochodz¹cych z Unii Europejskiej na
realizacjê zadañ naukowych i prac rozwojowych dotycz¹cych problematyki regionalnej. S¹dzê, ¿e wystê-
powanie o œrodki europejskie wydaje siê byæ szczególnie zasadne z punktu widzenia naukowców pracu-
j¹cych w PAN. Jako fachowcy danej bran¿y s¹ oni zorientowani, na jakie aspekty nale¿y zwróciæ szczegól-
n¹ uwagê, jeœli chodzi o ubieganie siê o dofinansowanie, a tak¿e, jakie nowatorskie rozwi¹zania maj¹ ra-
cjê bytu. Bez w¹tpienia proponowane rozwi¹zania maj¹ doprowadziæ do odm³odzenia korporacji PAN
oraz pozwoliæ na zwiêkszenie udzia³u osób o najwy¿szych kwalifikacjach zawodowych, których dzia³al-
noœæ naukowa osi¹gnê³a tak¿e wymiar miêdzynarodowy.

Dlatego te¿ popieram proponowan¹ ustawê i wnoszê o jej przyjêcie.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem dziesi¹tym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W ubieg³ym roku w konstytucji wprowadziliœmy zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿e osoby skazane prawo-

mocnym wyrokiem za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego nie mog¹ kandydowaæ do
Sejmu i Senatu. Dziœ bêdziemy g³osowaæ nad nowelizacj¹ ordynacji wyborczej do parlamentu, która ma
na celu dostosowanie ordynacji do zapisów w konstytucji.

Wed³ug noweli osoba, która chcia³aby kandydowaæ do Sejmu lub Senatu, ju¿ na etapie rejestracji bê-
dzie musia³a z³o¿yæ oœwiadczenie, ¿e nie by³a skazana za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego, czyli tak zwane oœwiadczenie o posiadaniu prawa wybieralnoœci, które to oœwiadczenie bê-
dzie weryfikowane przez okrêgow¹ komisjê wyborcz¹ w Krajowym Rejestrze Karnym. W przypadku z³o¿e-
nia nieprawdziwego oœwiadczenia komisja odmawia³aby rejestracji kandydata.

Nowelizacja wprowadza tak¿e zmiany do ustawy o wyborze prezydenta, ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym i w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowo ustawa wprowadza obowi¹zek przekazywania marsza³kom Sejmu i Senatu informacji
o pos³ach i senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karê pozbawienia wolnoœci za przestêp-
stwo umyœlne œcigane z oskar¿enia publicznego lub pozbawionych praw publicznych.

Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym, by prawo tworzyli parlamentarzyœci ciesz¹cy
siê nieposzlakowan¹ opini¹, osoby uczciwe i prawe.

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 52. posiedzenia Senatu 231



Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o pomocy spo³ecznej stwarza mo¿liwoœæ przyznawania rodzinom zastêpczym wy¿-

szych œwiadczeñ ni¿ obecnie. Przyznawaæ je bêdzie starosta na mocy uchwa³y rady powiatu.
Naturalnym œrodowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. W przypadku, gdy dziecko z ró¿nych przyczyn

nie mo¿e pozostaæ w swojej rodzinie, najbardziej korzystnym dla niego rozwi¹zaniem jest umieszczenie
go w rodzinie zastêpczej lub w placówce rodzinnej, gdzie znajdzie ciep³o, mi³oœæ, zrozumienie i poczucie
bezpieczeñstwa. Rodzina zastêpcza to forma opieki, wzorowana na modelu wychowania rodzinnego, dla
dzieci i m³odzie¿y trwale lub tymczasowo pozbawionych pieczy rodzicielskiej, w której dziecko powinno
przebywaæ do momentu uregulowania sytuacji ¿yciowej rodziny w³asnej. Zdarza siê równie¿, ¿e dziecko
pozostaje pod opiek¹ zastêpcz¹ a¿ do momentu osi¹gniêcia pe³noletnoœci.

Œwiadczenia dla rodzin zastêpczych s¹ wyp³acane w oparciu o podstawê, której wartoœæ obecnie wyno-
si 1647 z³. W zale¿noœci, miêdzy innymi, od typu rodziny zastêpczej, wieku i stanu zdrowia umieszczone-
go w niej dziecka rodzinie przys³uguje na jego utrzymanie okreœlona procentowo czêœæ tej kwoty. Zwiêk-
szenie wysokoœci pomocy mo¿e byæ zró¿nicowane i uzale¿nione od dodatkowych warunków, które wy-
znaczy rada powiatu w swojej uchwale. Jest to wa¿na zmiana, bo od kilku lat nie by³a podwy¿szana kwota
bazowa, a nale¿y pamiêtaæ, ¿e w tym czasie ros³y koszty utrzymania. Dziêki nowelizacji 20% pomocy bê-
dzie przyznawane równie¿ w przypadku, gdy dziecko zostanie umieszczone w m³odzie¿owym oœrodku so-
cjoterapii. Ponadto w œrodkach finansowych przeznaczonych na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki ro-
dzinnej prowadzonej w domu jednorodzinnym uwzglêdniono wydatki na czynsz. Do projektu ustawy
wprowadzono tak¿e kwestie uregulowane dotychczas w rozporz¹dzeniach dotycz¹cych okreœlenia zry-
cza³towanej kwoty na utrzymanie dziecka w rodzinie oraz stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki
rodzinnej. Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej przewiduje, ¿e starosta
przyzna rodzinom zastêpczym wy¿sze œwiadczenia ni¿ minimalne. Nale¿y pamiêtaæ, aby w œlad za zmia-
nami ustawowymi do gmin trafia³y odpowiednie œrodki na sfinansowanie omawianych œwiadczeñ.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Rok 2009 zosta³ og³oszony przez Sejm Rokiem Rodzicielstwa Zastêpczego. By³ to równie¿ czas,
w którym podjêto wiele prób zdiagnozowania sytuacji polskich rodzin zastêpczych. Jednym
z istotniejszych dokumentów poœwiêconych tej tematyce by³ opublikowany w czerwcu 2009 r. raport
Najwy¿szej Izby Kontroli w sprawie realizacji niektórych zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej przez
administracjê samorz¹dow¹ powiatów. We wspomnianym raporcie NIK pozytywnie oceni³a prowadzone
przez organy administracji dzia³ania, których celem jest pozyskanie kandydatów na rodziny zastêpcze.
Jednak¿e w tym samym czasie w ponad 25% powiatów zaobserwowano znikome zainteresowanie t¹
form¹ opieki, ponadto w ostatnich latach systematycznie zmniejsza³a siê liczba rodzin zastêpczych,
czemu towarzyszy³ równie¿ spadek liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastêpczych. Nasilenie
negatywnych zjawisk spowodowa³o, i¿ mówi siê ju¿ nawet o kryzysie tej formy opieki.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zasadniczym celem przedstawionego projektu ustawy o zmianie ustawy o po-
mocy spo³ecznej jest wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2009 r. We wska-
zanym wyroku trybuna³ zakwestionowa³ zgodnoœæ art. 85 ust. 7 ustawy z konstytucj¹. Trybuna³ zauwa-
¿y³, ¿e w tym przepisie, stanowi¹cym delegacjê ustawow¹, ustawodawca pozostawi³ zbyt du¿¹ swobodê
ministrowi w³aœciwemu do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, poprzez niedostatecznie precyzyjne sfor-
mu³owanie upowa¿nienia do wydania rozporz¹dzenia dotycz¹cego okreœlenia zrycza³towanej kwoty na
utrzymanie dziecka oraz stawek na bie¿¹ce funkcjonowanie placówki rodzinnej.

Na uwagê zas³uguje inicjatywa projektodawcy maj¹ca na celu wyeliminowanie analogicznego b³êdu
równie¿ w art. 78 ust. 11 obowi¹zuj¹cej ustawy. Przepis ten zawiera delegacjê do wydania rozporz¹dzenia
reguluj¹cego funkcjonowanie rodzin zastêpczych. Projekt ustawy przewiduje przeniesienie do ustawy
o pomocy spo³ecznej czêœci spraw regulowanych dotychczas rozporz¹dzeniem. W szczególnoœci dotyczy
to zasad udzielania przez starostê pomocy pieniê¿nej rodzinom zastêpczym. Projektodawca wprawdzie
utrzyma³ obowi¹zuj¹ce obecnie stawki, jednak warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z projektem ustawy stawki te
bêd¹ traktowane jako stawki minimalne. Oznacza to, ¿e starosta bêdzie mia³ mo¿liwoœæ przyznania wiêk-
szej puli œrodków dla rodzin zastêpczych. Dzia³anie takie powinno mieæ pozytywny wp³yw na funkcjono-
wanie rodzicielstwa zastêpczego.

Badania pokazuj¹, ¿e rodziny zastêpcze oczekuj¹ przede wszystkim wsparcia specjalistycznego, ale
w równym stopniu istotne jest dla nich tak¿e wsparcie finansowe. W projekcie ustawy zaproponowano
przeniesienie przepisów reguluj¹cych wysokoœæ wsparcia finansowego dla rodzin zastêpczych z rozpo-
rz¹dzenia wykonawczego bezpoœrednio do art. 78 ustawy. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e i to dzia³anie bêdzie
mia³o w pewnym stopniu pozytywne znaczenie dla rozwoju rodzin zastêpczych. Nie ulega bowiem w¹tpli-
woœci, ¿e przepis rangi ustawowej daje, co do zasady, wiêksz¹ gwarancjê stabilnoœci ani¿eli regulacje za-
pisane w rozporz¹dzeniu.

Warto zauwa¿yæ równie¿, ¿e przyjêcie znowelizowanego brzmienia art. 78 ustawy bêdzie skutkowa³o
koniecznoœci¹ wydania nowego rozporz¹dzenia, dotycz¹cego zasad wspó³pracy powiatowych centrów
pomocy rodzinie z rodzinami zastêpczymi. Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e resort podczas prac nad nowym ak-
tem wykorzysta wnioski p³yn¹ce z raportu NIK, co pozwoli na przyjêcie skuteczniejszych uregulowañ
prawnych w tym zakresie.

Projekt ustawy zawiera g³ównie zmiany o charakterze legislacyjnym, mimo to nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
przyczyni siê on do poprawy sytuacji rodzin zastêpczych w Polsce. Byæ mo¿e bêdzie to krok na drodze do
dalszego rozwoju tej formy opieki nad dzieæmi. Proszê zatem Wysok¹ Izbê o przyjêcie przedstawionego
projektu ustawy. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Romana Ludwiczuka
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane zmiany ustawy o pomocy spo³ecznej, na mocy uchwa³y rady powiatu, daj¹ w³adzom po-

wiatowym w osobie starosty mo¿liwoœæ ustalania wy¿szych stawek œwiadczeñ dla rodzin zastêpczych ni¿
obecnie obowi¹zuj¹ce. Z uwagi na sytuacjê, w jakiej obecnie znajduj¹ siê rodziny zastêpcze, ka¿de dzia³a-
nie podejmowane na rzecz podwy¿szenia œwiadczeñ staje siê niezwykle wa¿ne. Uwa¿am, ¿e przekazanie
kompetencji ustalania wielkoœci œwiadczenia na szczebel powiatowy spowoduje zdecentralizowanie sys-
temu przyznawania œwiadczeñ, a tak¿e swego rodzaju usamodzielnienie w³adz samorz¹dowych. Starosta
otrzyma narzêdzie, które odpowiednio wykorzystane mo¿e przynieœæ pozytywny skutek w postaci wzro-
stu liczby rodzin zastêpczych. Bez precedensu jest równie¿ fakt, i¿ pracownicy starostw powiatowych
maj¹ niemal¿e bezpoœredni kontakt z beneficjentami œwiadczeñ i s¹ rozeznani w aktualnej sytuacji na ich
terenie.

S¹dzê, ¿e ka¿de dzia³anie podejmowane na rzecz aktywizacji rodzin zastêpczych, chocia¿by zwiêksza-
nie œwiadczeñ, przyczyni siê do ich stabilizacji oraz stanie siê bodŸcem do wzrostu liczby takich rodzin.
Dlatego popieram proponowane zmiany.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Zaj¹ca
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawiê swoje stanowisko w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ praco-

wniczych z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.
Poruszona w tej ustawie kwestia dotyczy powa¿nego problemu, jakim jest przywrócenie by³ym praco-

wnikom mo¿liwoœci uzyskania nale¿nych im œwiadczeñ, które nie zosta³y zaspokojone, pomimo ¿e praco-
wnik dysponowa³ korzystnym wyrokiem s¹dowym. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e kwestie te wczeœniej regulowa³a
ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci praco-
dawcy, póŸniej uchylona przez now¹ ustawê z 13 lipca 2006 r.

Niewyp³acalnoœæ pracodawcy oznacza dla pracowników nie tylko utratê pracy, ale przede wszystkim
to, ¿e staj¹ siê oni jego wierzycielami w zakresie niewyp³aconych wynagrodzeñ czy innych œwiadczeñ wy-
nikaj¹cych ze stosunku pracy. Aby zminimalizowaæ te skutki choæ w niewielkim stopniu, wprowadzono
dla by³ych pracowników, osób uprawnionych do otrzymywania renty rodzinnej, których roszczenia pra-
cownicze mimo wyroków s¹du nie zosta³y zaspokojone, mo¿liwoœæ wyst¹pienia z wnioskiem do Fundu-
szu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych o wyp³atê tego œwiadczenia. Wprowadzony nowel¹
z 2006 r. przepis w art. 43 stanowi³ regulacjê przejœciow¹ w tym przedmiocie, pozwalaj¹c¹ na zaspokoje-
nie roszczeñ pracowniczych w przypadku, gdyby nie zosta³y one zaspokojone ani przez niewyp³acalnego
pracodawcê, ani przez syndyka lub likwidatora pomimo wyroku zas¹dzaj¹cego. Na mocy tego artyku³u
istnia³a mo¿liwoœæ uzyskania œwiadczenia przez osoby spe³niaj¹ce ustawowe warunki w okreœlonym ter-
minie, do dnia 30 czerwca 2007 r. Niestety, wskazany w ustawie termin w praktyce okaza³ siê nierealny.
Wiele osób nie mog³o skorzystaæ z tego rozwi¹zania z uwagi na to, ¿e nie uzyska³y wyroków s¹dowych
w tym terminie. W zwi¹zku z tym zaistnia³ problem polegaj¹cy na tym, ¿e mimo i¿ fundusz dysponowa³
œrodkami na wyp³aty niezaspokojonych roszczeñ, nie mia³ mo¿liwoœci zrealizowania tego z powodu prze-
kroczenia terminu do z³o¿enia wniosku. Z uwagi na up³yw terminu do z³o¿enia wniosku uprawnionym
odmawiano wyp³at, mimo i¿ wiêkszoœæ wniosków z³o¿onych w 2007 r. kwalifikowa³aby siê do wyp³aty
œwiadczenia.

Uchwalenie dzisiaj przez Senat proponowanej ustawy da³oby osobom uprawnionym mo¿liwoœæ pono-
wnego wystêpowania z wnioskami do Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych i uzyska-
nia nale¿nego im œwiadczenia, którego nie otrzymali od funduszu z uwagi na up³yw ustawowego terminu,
a wiêc nie z ich winy. Jednoczeœnie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ustawie nie wprowadza siê terminu z³o¿enia
wniosków, przyjmuj¹c, ¿e po up³ywie terminu okreœlonego w art. 295 §5 kodeksu pracy, czyli po dziesiê-
cioletnim okresie przedawnienia, roszczenie nie podlega zaspokojeniu.

Pozwolê sobie zauwa¿yæ, ¿e ustawa o przywróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ pracowniczych
z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, druk nr 825, powsta³a na bazie projektu usta-
wy, który zosta³ wniesiony w sierpniu 2008 r. przez grupê pos³ów PiS.

Nowa ustawa po wejœciu w ¿ycie stworzy mo¿liwoœæ odzyskania nale¿nych œwiadczeñ przez pracowni-
ków, którzy z przyczyn zupe³nie przez nich niezawinionych utracili pracê, a Funduszowi Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych da mo¿liwoœæ realizowania wyp³at zaleg³ych œwiadczeñ pracowniczych.
Tym samym umo¿liwi siê funduszowi wywi¹zanie siê z podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie
ochrony pracownikom.

Obecna propozycja rozwi¹zania tej kwestii w pe³ni zas³uguje na aprobatê, jednak¿e nale¿a³oby zwróciæ
uwagê na wskazówki Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu co do doprecyzowania zapisów tej ustawy
w zakresie jej zgodnoœci z Zasadami techniki prawodawczej.

Maj¹c to wszystko na uwadze, wnoszê o przyjêcie tej ustawy po uwzglêdnieniu zmian legislacyjnych.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem osiemnastym porz¹dku obrad

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych
przychodów uzyskanych ze sprzeda¿y przetworzonych w sposób inny ni¿ przemys³owy produktów
roœlinnych i zwierzêcych pochodz¹cych z w³asnej uprawy, hodowli lub chowu. Projekt zak³ada, ¿e
zwolnienie to bêdzie limitowane kwot¹ 5 tysiêcy z³ przychodu rocznie, zaœ nadwy¿ka ponad limit bêdzie
opodatkowana jako tak zwane inne Ÿród³o.

Regulacja pozwalaj¹ca dzia³aæ legalnie drobnym rolnikom, bez obawy przed brakiem op³acalnoœci ze
wzglêdu na koszta prowadzenia ksiêgowoœci i opodatkowania, jest s³uszna, poniewa¿ pozwoli zlikwido-
waæ szar¹ strefê w tym zakresie. Zastanawiaæ mo¿e jednak kwota limitowana. 5 tysiêcy z³ rocznie to jest
zaledwie oko³o 416 z³ miesiêcznie. Przyjmuj¹c nawet za³o¿enie, ¿e dzia³alnoœæ ta ma mieæ charakter ubo-
czny, za³o¿enia limitowe w znacznej mierze odstaj¹ od realiów ¿ycia codziennego. Ustawa powinna co naj-
mniej podwoiæ przedmiotowy limit. Nietrudno siê domyœliæ, ¿e ka¿dy bêdzie wykazywa³ jedynie wykona-
nie maksimum, zaœ reszta nie bêdzie ewidencjonowana i do bud¿etu pañstwa nie wp³yn¹ dodatkowe do-
chody. Racjonalnym posuniêciem jest podniesienie limitu i pozwolenie na dzia³anie bez obaw o ewen-
tualne nadu¿ycia.
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UZUPE£NIENIE

W wyniku przeoczenia w „Sprawozdaniu stenograficznym z 50. posiedzenia Senatu w dniach 10, 11 i 12 marca

2010 r.” nie zosta³o zamieszczone przemówienie z³o¿one przez senatora Janusza Rachonia. Za zaistnia³e uchybienie

bardzo przepraszamy.

Poni¿ej znajduje siê tekst tego przemówienia.

Przemówienie senatora Janusza Rachonia
z³o¿one podczas 50. posiedzenia Senatu

w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
£añcuch dostawy LNG sk³ada siê z kilku podstawowych ogniw. Rozpoczyna siê z³o¿ami gazu

ziemnego, z których gaz systemem ruroci¹gów przesy³any jest przez stacjê skraplaj¹c¹ do terminalu
eksportuj¹cego, a stamt¹d, ju¿ w postaci ciek³ej, specjalnymi tankowcami przewo¿ony zostaje do
terminalu odbiorczego, sk¹d po regazyfikacji wprowadzany jest do sieci ruroci¹gów przesy³owych i p³ynie
do odbiorców.

Dla nas, bez w¹tpienia, najwa¿niejsze i najtrudniejsze do opanowania przy budowie tego ³añcucha s¹
dwa skrajne ogniwa: Ÿród³a gazu i odpowiednio dostosowany system l¹dowej sieci gazowej wraz
z odbiorcami. Kilka lat temu podjêto decyzjê budowy terminalu LNG w Œwinoujœciu. Dzisiaj mo¿emy
powiedzieæ, ¿e wszystkie inwestycje towarzysz¹ce, jak i sam terminal LNG, s¹ realizowane zgodnie
z harmonogramem i 30 czerwca 2014 r. terminal LNG w Œwinoujœciu zostanie oddany do u¿ytku. Innymi
s³owy, mo¿emy powiedzieæ, ¿e faktycznie rozpocznie siê realna dywersyfikacja dostaw gazu do Polski,
a tym samym poprawi siê bezpieczeñstwo energetyczne kraju.

Procedowane przed³o¿enie proponuje wprowadzenie dodatkowych zapisów do przedmiotowej
ustawy i opisuje nowe inwestycje dwóch dodatkowych odcinków gazoci¹gów: budowê gazoci¹gu
Jeleniów – Dziwiszów wraz z infrastruktur¹ niezbêdn¹ do jego obs³ugi na terenie województwa
dolnoœl¹skiego oraz budowê gazoci¹gu na granicy Polski (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Ga³ów –
Wierzchowice wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, niezbêdn¹ do jego realizacji i obs³ugi na terenie
województwa dolnoœl¹skiego. Obie inwestycje, bêd¹ce przedmiotem regulacji niniejszej ustawy, maj¹
na celu zwiêkszenie przepustowoœci systemu przesy³u gazu w Polsce po³udniowo-zachodniej.
Przeprowadzenie tej inwestycji, zapisanych w tzw. specustawie, pozwoli na zwiêkszenie
bezpieczeñstwa energetycznego kraju dziêki dywersyfikacji Ÿróde³ dostaw gazu do Polski, efektywne
wykorzystanie importowanego gazu ziemnego i optymalizacjê wykorzystania przetworzonego gazu
w terminalu LNG w Œwinoujœciu.

W tym miejscu nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e zarówno terminal LNG jak i inwestycje towarzysz¹ce zostan¹
w wiêkszoœci sfinansowane ze œrodków pozabud¿etowych z wykorzystaniem œrodków w³asnych
i kredytów pozyskanych przez inwestorów oraz ze œrodków Unii Europejskiej.

Najistotniejsze jednak s¹ korzyœci, jakie inwestycja przyniesie dla dywersyfikacji dostaw gazu,
szczególnie w przypadku wyst¹pienia zagro¿eñ z kierunku wschodniego. Podstawowy kierunek, jaki
zostanie uruchomiony przez ca³y system, to przesy³ regazyfikowanego gazu z terminalu LNG
w Œwinoujœciu. Drugi kierunek to po³¹czenie systemów gazowych Polski i Danii gazoci¹giem Baltic Pipe,
który na razie bêdzie mia³ charakter jednokierunkowy, natomiast pozostaje otwarta perspektywa tego,
by gaz pop³yn¹³ w drugim kierunku. Wreszcie trzeci kierunek to objête omawian¹ nowelizacj¹
dwukierunkowe po³¹czenie z niemieckim systemem przesy³owym w Lasowie, stanowi¹ce w³¹czenie
naszego kraju do systemów pozosta³ych krajów Unii Europejskiej. Co wiêcej, inwestycje bêd¹ce
przedmiotem ustawy s¹ œciœle zwi¹zane z rozbudow¹ magazynów gazu w Wierzchowicach,
pozwalaj¹cych na zabezpieczenie dostaw gazu w sytuacji kryzysowej na okres nawet do
dziewiêædziesiêciu dni.

W moim g³êbokim przekonaniu korzyœci, wynikaj¹ce z tych inwestycji dla bezpieczeñstwa
energetycznego kraju w pe³ni uzasadniaj¹ zastosowanie uproszczonych trybów postêpowania
administracyjnego w zakresie skrócenia terminu wydania decyzji lokalizacyjnej i decyzji o pozwoleniu na
budowê do jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku przez inwestora, jak równie¿ tryb uzyskania przez
inwestora prawa do gruntu w dacie uprawomocnienia siê decyzji lokalizacyjnej. Obie te decyzje bêda
podlegaæ natychmiastowemu wykonaniu.
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Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na stopieñ z³o¿onoœci organizacyjnej projektu i wynikaj¹cy z tego
skomplikowany nadzór nad projektem przypisany przez Radê Ministrów ministrowi Skarbu Pañstwa.
Maj¹c na wzglêdzie dotychczasowy postêp prac, jestem przekonany, ¿e dziêki przyjêtym rozwi¹zaniom
zawartym w nowelizacji ustawy minister Skarbu Pañstwa wdro¿y ten projekt w terminach
przewidzianych w za³o¿onym harmonogramie, czego g³ównym efaktem bêdzie zdolnoœæ pe³nego
uruchomienia terminalu w Œwinoujœciu wraz z ca³¹ infrastruktur¹ przesy³ow¹ w 2014 roku.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z proœb¹ rawickich samorz¹dowców o interwencjê uprzejmie proszê Pani¹ o zwrócenie

uwagi na nastêpuj¹cy problem.
Zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej mieszkañcy DPS s¹ objêci ubezpieczeniem zdrowotnym, dlate-

go maj¹ prawo do korzystania ze œwiadczeñ gwarantowanych.
Dom Pomocy Spo³ecznej w Osieku, przeznaczony w szczególnoœci dla osób przewlekle chorych, ma

osiemdziesiêciu dwóch mieszkañców. Tylko po³owa z nich objêta jest opiek¹ d³ugoterminow¹. Nasuwa
siê zatem pytanie o pozosta³ych podpopiecznych DPS w Osieku, szczególnie ¿e, jak podkreœlaj¹ samo-
rz¹dowcy, s¹ to w wiêkszoœci osoby chore psychiczne. Us³ugi œwiadczy piêæ pielêgniarek, jest to mini-
mum niezbêdne do zapewnienia ca³odobowej opieki pielêgniarskiej osiemdziesiêciu dwóm pacjentom.

Pacjenci DPS w Osieku s¹ pokrzywdzeni z powodu zastosowania wspó³czynnika 0,4. Œwiadczenie
w opiece d³ugoterminowej udzielane jest œwiadczeniobiorcy, który w ocenie opartej na skali Barthel
otrzyma³ 40 punktów lub mniej. Oznacza to, ¿e DPS w Osieku mo¿e obj¹æ oko³o czterdziestu podopiecz-
nych opiek¹, dostêpn¹ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8.00 do 20.00, a w soboty, niedziele
i œwiêta – w medycznie uzasadnionych przypadkach. Powstaje pytanie, co z pozosta³ymi pacjentami,
i dlaczego pos³u¿ono siê tylko jedn¹ skal¹.

Proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie, czy dostrzega Pani przedstawiony problem i jak Mini-
sterstwo Zdrowia zamierza go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Sprawa, co do której chcia³abym z³o¿yæ zapytanie, jest Pani znana z interpelacji pana pos³a Janusza Pali-

kota z dnia 29 grudnia 2009 r. (znak: BK-023-14320/10), na któr¹ Pani Minister udzieli³a odpowiedzi w dniu
11 marca 2010 r. (znak: DUS-0700-27-MC/10, dalej jako: odpowiedŸ). Kwestia, któr¹ chcia³abym poruszyæ
w swojej interwencji, dotyczy dzia³añ Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych podejmowanych wobec osób prowa-
dz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, pozostaj¹cych jednoczeœnie w prawnym stosunku z przedsiêbiorc¹, na
rzecz którego œwiadcz¹ pracê nak³adcz¹, i pozostaje w bezpoœrednim zwi¹zku z Pani odpowiedzi¹.

W drugim akapicie swojej odpowiedzi stawia Pani tezê, z której wywnioskowaæ mo¿na, i¿ obowi¹zkowym
ubezpieczeniom – emerytalnemu i rentowemu – podlegaj¹ osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹ (wykonaw-
cy). Istnieje zatem podstawa do objêcia wykonawców ubezpieczeniem. Co wiêcej, na podstawie art. 9 ust. 2
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych (dalej jako: ustawa), osoba spe³niaj¹ca warunki do objêcia
obowi¹zkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytu³ów, o których mowa w art. 6 ust. 1
pkt 2, 4-6 i 10 ustawy, jest objêta obowi¹zkowo ubezpieczeniami z tego tytu³u, który powsta³ najwczeœniej.
Mo¿e ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, byæ objêta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi tak-
¿e z pozosta³ych, wszystkich lub wybranych tytu³ów, lub zmieniæ tytu³ ubezpieczeñ. Dopuszczalny jest za-
tem swobodny wybór ubezpieczonego co do tytu³u, z którego chce byæ ubezpieczony.

Pozostaje pytanie, na jakiej podstawie ZUS kwestionuje masowo przypadki, w których wykonawcy
prowadz¹cy jednoczeœnie dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jako tytu³ do ubezpieczenia wskazali pracê nak³ad-
cz¹. W ró¿nych okrêgach legitymacja ZUS jest w ró¿ny sposób wskazywana. Prowadzi to do sytuacji,
w której obywatele otrzymuj¹ decyzje z ró¿nymi podstawami prawnymi, wskazywanymi przez ZUS wyda-
j¹cy decyzje o niepodleganiu ubezpieczeniu z tytu³u pracy nak³adczej.

Czy takie postêpowanie jest zdaniem Pani Minister prawid³owe? Moim zdaniem mo¿e ono naruszaæ za-
sadê pog³êbiania zaufania obywateli do organów administracji. ZUS jako organ administracji publicznej
powinien legitymowaæ siê jednolit¹ podstaw¹ prawn¹, zgodnie z któr¹ podejmuje swoje dzia³ania wobec
obywateli. Takim aktem prawnym móg³by byæ statut, jednak¿e z dostêpnych mi informacji wynika, i¿ ZUS
takiego statutu nie posiada. St¹d kolejne moje pytanie: czy i kiedy ZUS zostanie nadany statut?

Z uwagi na fakt, i¿ nie podzielam pogl¹du, ¿e prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ celowo zawieraj¹
umowy o pracê nak³adcz¹ po to tylko, aby p³aciæ ni¿sze sk³adki – uwa¿am, ¿e skoro ustawa dopuszcza ta-
kie rozwi¹zanie, to nie nale¿y podwa¿aæ tego wyboru, gdy¿ nie stanowi on obejœcia ustawy – chcia³abym
zapytaæ Pani¹ Minister, jak nale¿y oceniaæ tak¹ sytuacjê, w której przedsiêbiorca zawiera umowê o pracê
nak³adcz¹, wybieraj¹c jako tytu³ do ubezpieczenia w³aœnie tê formê aktywnoœci zadaniowej, i nastêpnie
nie wykonuje w pe³ni umowy, lecz powody tkwi¹ wy³¹cznie po stronie nak³adcy, który na przyk³ad nie do-
starcza surowca potrzebnego do wykonywania umowy przez wykonawcê. Czy w takim przypadku rów-
nie¿ zachodzi pozornoœæ umowy i ZUS mo¿e wydaæ decyzjê o niepodleganiu ubezpieczeniu? Przecie¿ §11
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnieñ pracowniczych osób wy-
konuj¹cych pracê nak³adcz¹ (DzU z 1976 r. nr 3, poz. 19 z póŸn. zm., dalej jako: rozporz¹dzenie), wskazu-
je w ust. 2, i¿ w razie niewykonania przez nak³adcê obowi¹zków umownych, i przez to uniemo¿liwienie
wykonania miesiêcznej iloœci pracy okreœlonej w umowie, za czas niewykonania pracy wykonawcy przy-
s³uguje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy, jednak nie wy¿sze od najni¿szego wynagro-
dzenia. Czy ten przepis nie powinien byæ brany pod uwagê przez ZUS podczas oceniania, czy umowa
o pracê nak³adcz¹ zosta³a potencjalnie zawarta dla pozoru? Czy w³aœnie niestosowanie tego przepisu
podczas analizy konkretnych stanów faktycznych nie stanowi (bo wygodnego dla ZUS) wyjœcia umo¿li-
wiaj¹cego ³atwe obejœcie ustawy?

W swojej odpowiedzi pisze Pani równie¿, ¿e na podstawie art. 68 ustawy ZUS ma prawo kontrolowania
p³atników sk³adek i ubezpieczonych w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych. Skoro w przypadku wykonaw-
ców badany jest wy³¹cznie nak³adca jako p³atnik sk³adek, po powziêciu przez ZUS podejrzenia, i¿ umowa
o pracê nak³adcz¹ zosta³a zawarta dla pozoru, kontrol¹ nie powinien zostaæ objêty równie¿ wykonawca?

Chcia³abym te¿ zapytaæ Pani¹ Minister o okolicznoœæ, która stanowi najczêœciej podstawê stwierdzenia
przez s¹dy pozornoœci pracy nak³adczej. Mowa o §3 ust. 1 rozporz¹dzenia, w którym stwierdza siê, i¿
w umowie o pracê nak³adcz¹ strony okreœlaj¹ minimaln¹ miesiêczn¹ iloœæ pracy, której wykonanie nale¿y
do obowi¹zków wykonawcy. Minimalna iloœæ pracy powinna byæ tak ustalona, aby jej wykonanie zapewnia-
³o uzyskanie co najmniej 50% najni¿szego wynagrodzenia okreœlonego przez ministra pracy i polityki so-
cjalnej na podstawie art. 774 pkt 1 kodeksu pracy, zwanego dalej najni¿szym wynagrodzeniem.
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Z analizy tego przepisu wynika, ¿e wynagrodzenie wykonawcy powinno byæ nie mniejsze ni¿ po³owa
najni¿szego wynagrodzenia, okreœlanego ka¿dorazowo na podstawie art. 774 pkt 1 kodeksu pracy.
Z uwagi na fakt, i¿ wskazany przepis kodeksu pracy zosta³ uchylony w 2003 r., pytam, czy zdaniem Pani
Minister obecna konstrukcja §3 rozporz¹dzenia jest w³aœciwa. Mowa bowiem wyraŸnie w §3 rozpo-
rz¹dzenia o najni¿szym wynagrodzeniu ustalanym w oparciu o rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki
socjalnej na podstawie art. 774 pkt 1 kodeksu pracy, nie zaœ – jak to ma miejsce od 2004 r. – na podsta-
wie najpierw rozporz¹dzeñ Rady Ministrów, a nastêpnie obwieszczeñ prezesa Rady Ministrów. A zatem
czy w³aœciwe jest interpretowanie §3 rozporz¹dzenia jako odnosz¹cego siê do minimalnego wynagro-
dzenia za pracê, skoro przepis wyraŸnie wskazuje nie tylko na podstawê prawn¹, zgodnie z któr¹ nie
ustala siê ju¿ najni¿szego wynagrodzenia, co wiêcej u¿ywa pojêcia najni¿szego wynagrodzenia nieobo-
wi¹zuj¹cego od 2004 r.

W odpowiedzi wskazuje Pani tak¿e, i¿ wybór pracy nak³adczej jako tytu³u do ubezpieczenia i nastêpnie
jej niewykonywanie, sugeruj¹ce pozornoœæ tej umowy, jest sprzeczne z zasadami wspó³¿ycia spo³eczne-
go. Proszê zatem o wskazanie, która konkretnie zasada wspó³¿ycia spo³ecznego jest w tym momencie na-
ruszana przez wykonawcê? Poza tym czy rzeczywiœcie dochodzi do sprzecznoœci z zasadami wspó³¿ycia
spo³ecznego, skoro obecny system emerytalny zak³ada bezpoœredni¹ zale¿noœæ pomiêdzy odk³adanymi
sk³adkami na indywidualnym koncie ubezpieczonego a wysokoœci¹ przysz³ego œwiadczenia z tego tytu³u?

W ostatnim akapicie swojej odpowiedzi wskazuje Pani, i¿ w sprawach tzw. pozornoœci umów nak³ad-
czych w 2009 r. zapad³o 98,81% wyroków oddalaj¹cych odwo³ania od decyzji ZUS. Chcia³abym dowie-
dzieæ siê, ile jest tych wyroków w przeliczeniu na okreœlon¹ liczbê ca³kowit¹.

Z wyrazami szacunku
Dorota Arciszewska-Mielewczyk

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 52. posiedzenia Senatu 241



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawa, w której chcia³bym z³o¿yæ zapytanie, dotyczy mo¿liwoœci nieodp³atnego nabycia przez praco-

wników TP SA akcji Poczty Polskiej.
Do mojego biura senatorskiego zwróci³a siê grupa pracowników TP SA, którzy byli pracownikami

przedsiêbiorstwa jeszcze w okresie, gdy TP SA by³a powi¹zana z Poczt¹ Polsk¹. W 1998 r., kiedy przydzie-
lono akcje TP SA, czêœæ z nich otrzymali pracownicy TP SA, jako uprawnieni, a czêœæ pracownicy Poczty
Polskiej. Obecnie pracownicy TP SA zainteresowani s¹ nieodp³atnym otrzymaniem równie¿ czêœci akcji
Poczty Polskiej na warunkach okreœlonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

W tym kontekœcie chcia³abym zwróciæ uwagê na brzmienie art. 38 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i pry-
watyzacji, z którego wynika, i¿ prawo do nieodp³atnego nabycia akcji mo¿e byæ wykorzystane przez upra-
wnionych pracowników tylko w jednej spó³ce, zaœ uprawniony przed nabyciem akcji sk³ada oœwiadcze-
nie, ¿e nie skorzysta³ z prawa do nieodp³atnego nabycia akcji w innej spó³ce.

Wobec tego zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Czy w procesie prywatyzacji Poczty Polskiej czêœæ akcji tego przedsiêbiorstwa zostanie przeznaczona

w celu ich nabycia przez pracowników TP SA, tak jak mia³o to miejsce podczas prywatyzacji TP SA?
Czy pracownicy Poczty Polskiej, którzy otrzymali akcje TP SA w procesie prywatyzowania tej ostatniej,

bêd¹ uprawnieni do nieodp³atnego nabycia akcji Poczty Polskiej w wypadku jej prywatyzacji?

Z wyrazami szacunku
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Otrzyma³am wiele listów i e-maili od dyrektorów i nauczycieli oraz rodziców i uczniów szkól artystycz-

nych w zwi¹zku z wprowadzeniem matematyki, bez konsultacji i w tak szybkim terminie, jako przedmio-
tu obowi¹zkowego na maturze w szko³ach artystycznych. W pismach interwencyjnych podkreœla siê, i¿
kszta³cenie w szko³ach artystycznych wymaga od ucz¹cej siê w nich m³odzie¿y wielu wyrzeczeñ i mozol-
nej pracy niezale¿nie od tego, czy æwiczy ona grê na instrumencie lub taniec, czy te¿ przygotowuje prace
plastyczne, ¿e oznacza to jednoznaczne ukierunkowanie swoich zainteresowañ i skupianie swojego wy-
si³ku intelektualnego na przedmiotach kierunkowych.

Rozumiem, ¿e zasady zdawania egzaminów maturalnych powinny byæ dla wszystkich jednakowe. Czy
nie nale¿a³oby ich jednak poprzedziæ, w przypadku tak specyficznych szkó³ jak szko³y o profilu artystycz-
nym, powiadomieniem o koniecznoœci przygotowania siê na zmianê, na korektê programu nauczania,
oraz o tym, ¿e taka zmiana musi nast¹piæ, a tak¿e daæ rok lub dwa na to przygotowanie?

W ramach oœwiadczeñ i interpelacji senatorskich zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o przedsta-
wienie stanowiska i motywacji MEN do podjêcia dzia³añ, które przekona³yby zainteresowane œrodowiska
szkolne albo pozwoli³y przychyliæ siê do ich postulatów.

Z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Dajczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W ostatnich dniach jeden z dzienników doniós³, i¿ ministrowie z Panem Premierem na czele nie wyko-
rzystali przys³uguj¹cych im urlopów wypoczynkowych za rok 2009 i poprzednie lata, nawet w rezerwo-
wym terminie pierwszego kwarta³u 2010 r.

Rzecznik rz¹du t³umaczy³ tê sytuacjê charakterem pracy w rz¹dzie, która nie zawsze pozwala na korzy-
stanie z urlopów. W przypadku przedsiêbiorców podobne t³umaczenie jednak nie wystarcza inspektorom
Pañstwowej Inspekcji Pracy, którzy w podobnych sytuacjach nak³adaj¹ na przedsiêbiorców mandaty za
naruszenie art. 282 kodeksu pracy.

Fakt, i¿ ministrowie z Panem Premierem na czele ³ami¹ przepisy prawa pracy i nie spotyka ich z tego ty-
tu³u ¿adna sankcja, jest w mojej ocenie bardzo z³ym sygna³em dla obywateli. Mog¹ oni bowiem odnieœæ
wra¿enie, ¿e obowi¹zek przestrzegania prawa nie obowi¹zuje polityków, którzy ze wzglêdu na swoje wp³y-
wy mog¹ pozwoliæ sobie na lekcewa¿enie norm ustawowych. Sytuacja ta jest jeszcze bardziej naganna ze
wzglêdu na fakt, ¿e nieprzestrzegania prawa dopuszczaj¹ siê osoby, które to prawo stanowi¹ lub powinny
staæ na stra¿y jego stosowania.

Bêdê wdziêczny za przedstawienie stanowiska Pana Premiera w powy¿szej sprawie. Czy planowana
jest zmiana stosownych przepisów, aby niektóre osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne nie by³y objête obo-
wi¹zkiem urlopowym? Czy Pan Premier zamierza zdyscyplinowaæ ministrów do wykorzystywania przy-
s³uguj¹cych im urlopów wypoczynkowych?

£¹czê wyrazy szacunku i uznania
W³adys³aw Dajczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Chcia³bym wyraziæ swoje poparcie dla apelu prezydenta miasta E³ku Tomasza Andrukiewicza i wska-

zaæ zalety projektu nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W za³o¿eniu przewidziano mo¿liwoœæ
tworzenia oddzia³ów terenowych wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego w miastach nieposiada-
j¹cych praw powiatu, w których organem wykonawczym jest prezydent.

Z powy¿ej wskazanego rozwi¹zania wynikaj¹ korzyœci dla miast wojewódzkich, w których od dawna
podnoszona jest kwestia utrudniania ruchu przez zbyt du¿¹ liczbê kursantów i osób zdaj¹cych egzaminy
na prawo jazdy. Jednoczeœnie powstanie oœrodka terenowego WORD w miastach takich jak E³k umo¿li-
wi³oby zdawanie egzaminów na miejscu. Jest to szczególnie wa¿ne dla przysz³ych kierowców, którzy zdo-
bywaliby umiejêtnoœci na terenie swoich miast, a nie w oddalonych o kilkadziesi¹t kilometrów miastach
wojewódzkich.

Blokowanie proponowanych zmian przez niektórych dyrektorów wojewódzkich oœrodków ruchu dro-
gowego uwa¿am za ochronê interesów w¹skiej grupy osób, bez uwzglêdnienia korzyœci dla wiêkszoœci
obywateli. Dlatego jeszcze raz podkreœlam potrzebê pozostawienia proponowanych zmian oraz apelujê
do Pana Ministra o przychylenie siê do tego rozwi¹zania.

Z powa¿aniem
Ryszard J. Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o zniesienie odp³atnoœci za preparat Morphini sulfas WZF 0,1%

Spinal.
Wszystkie doustne i w ampu³kach preparaty morfiny s¹ dostêpne dla chorych z chorob¹ nowotworow¹

bezp³atnie, na receptê z liter¹ „P”. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia ka¿demu pacjentowi cierpi¹cemu z powo-
du bólu nowotworowego, niezale¿nie od sytuacji materialnej, leczenie przynosz¹ce ulgê w cierpieniu
w warunkach domowych. Dziêki temu chorzy ci mog¹ przebywaæ wœród najbli¿szych.

Osi¹gniêciem ostatniego czasu jest równie¿ stosowanie morfiny zewn¹trzoponowo i podpajêczynów-
kowo. Jest to polski preparat Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal. Jest to jedyny w Polsce preparat morfiny,
za zakup którego chorzy ponosz¹ pe³n¹ odp³atnoœæ. Jedno jego opakowanie (10 ampu³ek) kosztuje oko³o
20 z³. Ale jeœli weŸmie siê pod uwagê ci¹g³oœæ terapii, to miesiêczny koszt leczenia wynosi od 300 do 400 z³.
Ze wzglêdu na niskie œwiadczenia rentowe terapia taka jest dla pacjentów zbyt kosztowna.

Z problemem tym zwróci³ siê do mnie lekarz z gnieŸnieñskiego szpitala, który stosuje ten preparat
u trzydziestoszeœcioletniej pacjentki. Po opuszczeniu szpitala chorej nie bêdzie staæ na jego wykupienie.

Nasuwa siê wniosek, ¿e preparat Morphini sulfas WZF 0,1% Spinal, tak jak wszystkie inne preparaty
morfiny, powinien byæ dla chorych na choroby nowotworowe dostêpny bezp³atnie na receptê z liter¹ „P”.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o jak najszybsze rozwi¹zanie przedstawionego przeze
mnie problemu.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Rola szkolnego doradcy zawodowego polega na przygotowaniu uczniów do podejmowania decyzji

edukacyjno-zawodowych i wspieraniu ich w tej kwestii. Reforma polskiego systemu edukacji wi¹¿e siê
z potrzeb¹ wypracowania zintegrowanego modelu poradnictwa zawodowego. Model ten powinien umo¿li-
wiæ ka¿demu uczniowi uzyskanie profesjonalnego wsparcia w wyborze edukacyjno-zawodowym.

MinisterstwoEdukacjiNarodowejprzygotowa³opodstawoweregulacjeprawne,któredotycz¹systemudo-
radztwazawodowegowszko³ach.Nawi¹zuj¹onedokwestii takich jakobowi¹zekzapewnieniaprzygotowania
uczniów do wyboru kierunku kszta³cenia, organizacja systemu poradnictwa zawodowego, organizacja we-
wn¹trzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz zadania szkolnego doradcy zawodowego.

Podstawê prawn¹ stanowi ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU nr 95, poz. 425
z póŸn. zm.) oraz dwa rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej: z 21 maja 2001 r. w sprawie ramo-
wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (DzU nr 61, poz. 624) oraz z 7 stycznia
2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczo-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szko³ach i placówkach (DzU nr 11, poz. 114).

W œwietle przywo³anych rozporz¹dzeñ ministra edukacji narodowej formalnie mo¿liwe jest zatrudnie-
nie w szkole doradcy zawodowego, jednak¿e nie jest to dyrektywa obligatoryjna. Przepisy pozostawiaj¹ tu
ostateczn¹ decyzjê dyrektorom szkó³. W efekcie w szko³ach brakuje szkolnych doradców zawodowych,
którzy mogliby wp³ywaæ na wybór drogi zawodowej m³odych Polaków, tak by by³ on przemyœlany. Uœciœle-
nia wymaga tak¿e okreœlenie liczby godzin dydaktycznych przeznaczonych na poradnictwo zawodowe na
ró¿nych poziomach kszta³cenia oraz program realizowany przez doradcê w ramach tych zajêæ. Czêsto bo-
wiem decyduj¹cy g³os w tych sprawach maj¹ dyrektorzy szkó³.

Przemiany strukturalne rynku pracy i przeobra¿enia w szkolnictwie zawodowym prowadz¹ do ros-
n¹cego zapotrzebowania na profesjonalne poradnictwo i rzeczow¹ informacjê. Szkolny doradca zawodo-
wy, który zna specyfikê œrodowiska uczniowskiego danej szko³y, niew¹tpliwie jest w stanie lepiej sprostaæ
tym zadaniom ni¿ instytucje zewnêtrzne (np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Aktualne przepisy
wymagaj¹ zatem dookreœlenia na poziomie centralnym niektórych informacji odnosz¹cych siê do zasad
zatrudnienia doradcy zawodowego w szkole, liczby godzin dydaktycznych oraz realizowanego programu
nauczania.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 52. posiedzenia Senatu 247



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ka¿dy obywatel mo¿e podczas rocznego rozliczania siê z urzêdem skarbowym przekazaæ 1% podatku

na wybran¹ przez siebie instytucjê po¿ytku publicznego. U³atwienia, które zasz³y w tym zakresie od cza-
su powstania tej inicjatywy, zas³uguj¹ na uznanie. Niestety, ka¿dy z nas mo¿e swój 1% przekazaæ tylko na
jedn¹ wybran¹ organizacjê, gdy¿ wzór formularza przewiduje tylko jedn¹ pozycjê do uzupe³nienia. Nale-
¿a³oby pozwoliæ obywatelom dzieliæ swój 1% podatku pomiêdzy kilka podmiotów. Wstawienie jeszcze jed-
nego lub dwóch miejsc do wype³nienia nie zak³óci³oby harmonii formularza, a wysz³oby naprzeciw ocze-
kiwaniom obywateli.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 1261 §1 k.p.c stanowi, ¿e w ka¿dym piœmie nale¿y podaæ wartoœæ przedmiotu sporu lub wartoœæ

przedmiotu zaskar¿enia, je¿eli od tej wartoœci zale¿y w³aœciwoœæ rzeczowa s¹du, wysokoœæ op³aty lub do-
puszczalnoœæ œrodka odwo³awczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniê¿na. Art. 368
§2 kpc stanowi, ¿e w sprawach o prawa maj¹tkowe nale¿y oznaczyæ wartoœæ przedmiotu zaskar¿enia, ale
wartoœæ ta mo¿e byæ oznaczona na kwotê wy¿sz¹ od wartoœci przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedy-
nie wtedy, gdy powód rozszerzy³ powództwo lub s¹d orzek³ ponad ¿¹danie.

Te dwa przepisy reguluj¹ zgo³a odmiennie tê sam¹ treœæ i ewidentnie ze sob¹ koliduj¹. Racjonalny
ustawodawca zapomnia³ usun¹æ z treœci art. 368 §2 k.p.c. sprzeczne normy dotycz¹ce op³aty. Jako ¿e
S¹d Najwy¿szy zajmowa³ siê t¹ spraw¹ kilkakrotnie, ale linia orzecznictwa by³a zmienna, nale¿a³oby tê
kwestiê uregulowaæ, tak aby prawo by³o spójne i niesprzeczne.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

oraz senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adamy na rêce Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie sposobu potraktowania przez Generaln¹ Dy-

rekcjê Dróg Krajowych i Autostrad wniosku gmin Legnica i Legnickie Pole o pozwolenia na budowê frag-
mentu obwodnicy po³udniowo-wschodniej Legnicy.

Prezydent miasta Legnicy i wójt gminy Legnickie Pole razem z dyrekcj¹ wroc³awskiego oddzia³u
GDDKiA prawie rok temu z³o¿yli list intencyjny w sprawie odcinka obwodnicy, który mia³by po³¹czyæ bu-
dowan¹ obecnie now¹ jezdniê przy ulicy Gniewomierskiej w Legnicy z tamtejszym osiedlem Piekary. Jego
trasa wiod³aby przez gminê Legnickie Pole, a w przysz³oœci ma têdy przebiegaæ droga krajowa nr 94, która
teraz przecina Legnicê. Obwodnica wyprowadzi tranzyt z miasta oraz roz³aduje ruch samochodowy
w centrum Legnicy. Oprócz tego odci¹¿y wieœ Bartoszów nale¿¹c¹ do gminy Legnickie Pole, która w tym
momencie jest wykorzystywana jako skrót ³¹cz¹cy dwie czêœci Legnicy. Je¿d¿¹ têdy ciê¿arówki do Legnic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz inne samochody, których kierowcy skracaj¹ sobie drogê do au-
tostrady A4. Jak dotychczas GDDKiA nie udzieli³a ¿adnej odpowiedzi zainteresowanym podmiotom. Sa-
morz¹dy s¹ przygotowane, aby samodzielnie sfinansowaæ inwestycje, problem tkwi tylko w pozwoleniu
GDDKiA w Warszawie.

Zwracamy siê do Pana Ministra z proœb¹ o interwencjê w celu przyspieszenia wyra¿enia zgody na dal-
sze przeprowadzenie inwestycji przez Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad.

Z powa¿aniem
Witold Idczak
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwróci³ siê do mnie Prezes Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” z proœb¹ o in-

terwencjê w sprawie utworzenia miêdzynarodowego transgranicznego po³¹czenia kolejowego z Zielonej
Góry do Cottbus. W sprawie tej inicjatywy transportowej Euroregion œciœle wspó³pracuje z lubuskim
urzêdem marsza³kowskim.

Od zarz¹du województwa otrzyma³em informacjê, ¿e zasadnicza przeszkoda zwi¹zana z realizacj¹ tego
przedsiêwziêcia jest zwi¹zanazbrakiemustawowegouregulowaniaumo¿liwiaj¹cegosamorz¹domterytorial-
nymkszta³towaniew³asnej polityki transportowejwzakresiepasa¿erskichkolejowychprzewozówprzygrani-
cznych. Tego rodzaju zmiany prawne przygotowywane s¹ w Ministerstwie Infrastruktury.

Uprzejmie proszê o informacjê, na jakim etapie znajduj¹ siê prace odnosz¹ce siê do kolejowych prze-
wozów transgranicznych, zwi¹zane z przygotowywanym projektem ustawy o zbiorowym transporcie
publicznym, maj¹cym byæ dla samorz¹du i marsza³ka województwa podstaw¹ prawn¹ do uruchomienia
transgranicznych po³¹czeñ pomiêdzy Zielon¹ Gór¹ i Gorzowem Wielkopolskim a Berlinem i Cottbus po
stronie niemieckiej.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana

Oœwiadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego El¿biety Bieñkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W nawi¹zaniu do pisma, które otrzyma³em od Stowarzyszenia Organizatorów Oœrodków Innowacji

i Przedsiêbiorczoœci w Polce, ul. Rubie¿ 46, Poznañ, sk³adam oœwiadczenie senatorskie dotycz¹ce proble-
mu niedostatecznego wsparcia, w ramach Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki”, dla innowacyjnych,
opartych na wiedzy form przedsiêbiorczoœci realizowanych w œrodowisku akademickim.

Zgodnie z za³o¿eniami Programu Operacyjnego „Kapita³ Ludzki” dzia³anie 6.2, uprzywilejowanymi grupami
docelowymi s¹ przede wszystkim osoby fizyczne zamierzaj¹ce rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (z wy³¹cze-
niem osób, które prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ z wykorzystaniem œrodków publicznych w okresie jedne-
go roku przed z³o¿eniem wniosku o uzyskanie wsparcia w ramach projektu), w tym w szczególnoœci:

– osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia przez okres co najmniej dwunastu kolejnych miesiêcy w ci¹gu
ostatnich dwudziestu czterech miesiêcy przed przyst¹pieniem do projektu,

– kobiety (zw³aszcza powracaj¹ce oraz wchodz¹ce po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie zwi¹za-
nej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci),

– osoby do dwudziestego pi¹tego roku ¿ycia,
– osoby niepe³nosprawne,
– osoby po czterdziestym pi¹tym roku ¿ycia,
– osoby zamieszkuj¹ce w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkañcy miast do dwudziestu

piêciu tysiêcy mieszkañców zamierzaj¹cy podj¹æ zatrudnienie w obszarach niezwi¹zanych z produkcj¹
roœlinn¹ i/lub zwierzêc¹.

Oœwiadczeniemojedotyczy tegokatalogu.Niezosta³ywnimwymienioneosoby,któreukoñczy³ystudiawy¿sze
b¹dŸ s¹ studentami ostatnich lat studiów. Czêsto s¹ to osoby po dwudziestym pi¹tym roku ¿ycia aktywne zawo-
dowo. Wspieranie innowacyjnoœci gospodarki nie mo¿e byæ realizowane bez uwzglêdnienia tej grupy.

Proszê o rozwa¿enie, czy nie by³by potrzebny program wspieraj¹cy m³odych ludzi, na przyk³ad studentów
ostatniego roku studiów, doktorantów, absolwentów uczelni wy¿szych, jak równie¿ osoby z wykszta³ceniem
wy¿szym do trzydziestego pi¹tego roku ¿ycia, które zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w dziedzi-
nach strategicznych dla polskiej gospodarki, co w znacz¹cy sposób mog³oby podnosiæ jej innowacyjnoœæ.

Potrzeba rozszerzenia zakresu i form finansowania przedsiêbiorczoœci akademickiej wynika ze zmian,
jakie ostatnio nast¹pi³y na rynku pracy w Polsce, ale tak¿e z zasadniczych przewartoœciowañ w polityce
wspierania przedsiêbiorczoœci zaobserwowanych w krajach OECD. Zauwa¿a siê tam odejœcie od prefero-
wania nowo zak³adanych przedsiêbiorstw czy te¿, szerzej, przejawów samozatrudnienia na rzecz zwiêksza-
nia udzia³u firm o potencjale rozwojowym w ogólnej liczbie przedsiêbiorstw. Na podstawie analizy d³ugofa-
lowych trendów w krajach OECD i na œwiecie obserwuje siê, ¿e stopa przedsiêbiorczoœci generalnie spada
wraz ze wzrostem PKB, zw³aszcza w stadium, w którym znajduje siê Polska, a wiêc przechodzenia od fazy
uprzemys³owienia do fazy opartej na innhbwacjach (wiedzy). W Europie mo¿na generalnie zauwa¿yæ pew-
ne zjawisko nasycenia liczb¹ przedsiêbiorstw. Narzêdzia polityki nowej generacji maj¹ wiêc przede wszyst-
kim na celu aktywacjê firm o potencjale rozwojowym, opartych na wiedzy.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister o rozwa¿enie i podjêcie skutecznych dzia³añ w sprawie
uruchomienia na zasadach ogólnopolskiego konkursu skierowanego do absolwentów uczelni programu,
w ramach którego wspierane by³yby projekty o innowacyjnym znaczeniu dla naszej gospodarki.

Projekty te mog³yby byæ oceniane na podstawie biznesplanu pod wzglêdem ich zgodnoœci z kryte-
riami zawartymi w NSRO oraz innowacyjnoœci zgodnie z za³o¿eniami opracowanymi przez PARP.

Proponowana alokacja œrodków mog³aby byæ realizowana na przyk³ad w formie bonu z maksymaln¹
kwot¹ wsparcia nie wiêksz¹ ni¿ 100 tysiêcy z³. Wysokoœæ dotacji by³aby zale¿na od decyzji oceniaj¹cego
wniosek oraz wartoœæ projektu.

Ponadto ka¿dy beneficjent by³by zobowi¹zany do utrzymania firmy przez okreœlony czas. W razie gdyby
dzia³alnoœæ zosta³a zakoñczona przed up³ywem tego terminu, dotacja by³aby zwracana w ca³oœci wraz z na-
le¿nymi kwotami odsetek okreœlanych w regulaminie konkursu. Ca³oœæ przyznanej dotacji mog³aby byæ
umarzana po kilku latach prowadzenia dzia³alnoœci zgodnej ze zg³oszonym wnioskiem konkursowym.

Z powa¿aniem
Stanis³aw Iwan
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister o skoncentrowanie wysi³ków na dzia³aniach gwarantuj¹cych lepszy
stan zdrowia m³odzie¿y, a tym samym przysz³ych pokoleñ, na usuwaniu z przestrzeni publicznej czynni-
ków wywieraj¹cych negatywny wp³yw na zdrowie ¿yj¹cych i ich potomków.

Tytoñ, narkotyki, alkohol, spo¿ywane dziœ niszcz¹ zdrowie przysz³ych pokoleñ. Kolejne generacje bêd¹
przychodziæ na œwiat obci¹¿one skutkami korzystania z u¿ywek przez ich rodziców i dziadków. Myœl¹c
o zrównowa¿onym rozwoju w interesie naszych nastêpców nie powinniœmy ograniczaæ siê do zachowania
w niepogorszonym stanie otaczaj¹cego nas œrodowiska naturalnego. Warunkiem zrównowa¿onego rozwo-
ju naszego kraju w przysz³oœci i wzrostu poziomu ¿ycia jest równie¿ zachowanie proporcji pomiêdzy t¹ czê-
œci¹ populacji, która wymaga opieki i pomocy, a t¹, która tê pomoc œwiadczy, i potrzebuj¹cych utrzymuje.
Nie mo¿na dopuœciæ do tego, aby niekorzystne zmiany tej proporcji, spowodowane zwiêkszeniem œredniej
d³ugoœci ¿ycia i w konsekwencji wyd³u¿eniem okresu korzystania ze œwiadczeñ spo³ecznych, by³y potêgo-
wane zwiêkszeniem liczby osób dotkniêtych chorobami przewlek³ymi uwarunkowanymi na³ogami. Musi-
my wszystkimi dostêpnymi sposobami ustrzec jak najwiêksz¹ czêœæ naszych rodaków przed tymi choroba-
mi. Zdrowie publiczne jest wartoœci¹ nie mniejsz¹ ni¿ piêkno przyrody.

Przyjêcie tak zwanej ustawy antynikotynowej, choæ stanowi pozytywny przyk³ad porozumienia w interesie
publicznym, nie mo¿e nas uspokoiæ. Nie zrobiliœmy wszystkiego, co trzeba, i na co nas staæ w tej sprawie.

Apelujê do Pani Minister o kontynuacjê dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniejszenia zasiêgu na³ogów, do
zmniejszenia spo¿ycia substancji szkodliwych dla zdrowia. Zróbmy wszystko, aby nasi nastêpcy nie ugi-
nali siê pod ciê¿arem epidemii chorób cywilizowanych znajduj¹cych Ÿród³o w dzisiejszych nieracjonal-
nych przyzwyczajeniach.

Stanis³aw Karczewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Po zapoznaniu siê z raportem przygotowanym przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europej-

skiej dotycz¹cym skutków stosowania wytycznych Wspólnoty Europejskiej odnoœnie do pomocy publicz-
nej dla transportu morskiego (wytyczne pomocy publicznej z 2004 r.) jest dla mnie oczywiste, ¿e dotych-
czasowe dzia³ania rz¹du wobec sektora transportu morskiego s¹ niewystarczaj¹ce.

Raport ten wskazuje, i¿ wiêkszoœæ pañstw UE stosuje œrodki pomocowe dla ¿eglugi zgodnie z wytycznymi,
w tym, w ramach zmniejszenia kosztów zwi¹zanych z zatrudnieniem marynarzy, wy³¹czenia lub znaczne
ograniczenia obowi¹zku uiszczania podatku dochodowego oraz sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne.

Raport ten wymienia Polskê i Bu³gariê jako jedyne pañstwa cz³onkowskie UE, które nie stosuj¹ œrod-
ków pomocowych lub stosuj¹ je w niewystarczaj¹cym zakresie. W konsekwencji stoj¹ one w obliczu dal-
szego zmniejszania siê floty oraz zmniejszania zatrudnienia na statkach.

W odniesieniu do Polski raport podkreœla, i¿ liczba zarejestrowanych u nas statków od 2003 r. zmala³a
o 38,3%. Spadek ten licz¹c w tonach brutto wynosi 89,4%, a w DWT a¿ 95%. W Polsce zarejestrowanych
jest jedynie osiemnaœcie statków morskich o tona¿u 46 tysiêcy ton brutto i 32.600 DWT wobec oko³o stu
statków handlowych kontrolowanych przez polskie firmy ¿eglugowe, które w wyniku braku œrodków po-
mocowych ze strony pañstwa podnosz¹ obce bandery.

Obecnie rz¹d przygotowuje ustawê o pracy na morskich statkach handlowych, do której wiele zastrze¿eñ
zg³aszaj¹ zarównozwi¹zki zawodowemarynarzy, jak i organizacje zwi¹zanezmarynarskimrynkiempracy.

W zwi¹zku z tym zasadne wydaje siê wprowadzenie do ustawy rozwi¹zañ, które nie tylko umo¿liwi¹ ra-
tyfikacjê Konwencji morskiego prawa pracy, przyjêtej przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Pracy
w 2006 r., ale tak¿e ureguluj¹ sprawy w zakresie poœrednictwa pracy, podatku dochodowego od osób fizy-
cznych oraz ubezpieczeñ spo³ecznych dla marynarzy tak, aby spe³niaj¹c wymogi i standardy prawa stwo-
rzyæ instrumenty pozwalaj¹ce polskim firmom ¿eglugowym, polskim agencjom poœrednictwa pracy
i w koñcu polskim marynarzom skutecznie konkurowaæ na miêdzynarodowym rynku pracy.

Z uwagi na powy¿sze, proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Które z dozwolonych œrodków pomocy pañstwa, zawartych w wy¿ej wymienionych wytycznych

Wspólnoty Europejskiej, znalaz³y zastosowanie w przedmiotowej ustawie?
2. W jaki sposób rz¹d zamierza uregulowaæ status podatkowy i narodowy system ubezpieczeñ spo³ecz-

nych w stosunku do oko³o trzydziestu tysiêcy polskich marynarzy pracuj¹cych za granic¹, zapewniaj¹c
im jednoczeœnie konkurencyjnoœæ na miêdzynarodowym rynku pracy?

3. Czy zostan¹ podjête dzia³ania, a je¿eli tak, to jakie, w celu ochrony miejsc pracy polskich marynarzy po
wejœciu w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. nowej konwencji podatkowej pomiêdzy Polsk¹ a Norwegi¹?

4. Czy w toku prac nad ustaw¹ wziêto pod uwagê istniej¹cy w Polsce rynek poœrednictwa pracy dla ma-
rynarzy i koniecznoœæ jego uregulowania zarówno w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci, jak i certyfikacji,
zgodnie z miêdzynarodow¹ Konwencj¹ o pracy na morzu?

5. Czy rz¹d przeprowadzi³ analizê wp³ywu ustawy o pracy na morskich statkach handlowych na atrak-
cyjnoœæ polskiej bandery oraz jej powi¹zañ z ustaw¹ o podatku tona¿owym?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Polacy przebywaj¹cy tymczasowo na terenie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej oraz Europej-

skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mog¹ korzystaæ ze œwiadczeñ medycznych w oparciu o Europej-
sk¹ Kartê Ubezpieczenia Zdrowotnego. Umo¿liwia ona korzystanie w stanach nag³ych z opieki medycznej
oraz nie zmusza obywatela do przerwania pobytu w danym kraju.

Karta ta przys³uguje osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. EKUZ potwierdza
prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na koszt NFZ i obowi¹zuje do czasu podjêcia pracy, za³o¿enia
w³asnej dzia³alnoœci lub do koñca swojej wa¿noœci. Aby uzyskaæ EKUZ nale¿y w oddziale wojewódzkim
lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania, z³o¿yæ
wniosek, okazaæ dokument to¿samoœci oraz potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ.

W sytuacji, gdy osoba przebywaj¹ca za granic¹ nie posiada EKUZ, a musi skorzystaæ ze œwiadczeñ me-
dycznych, powinna telefonicznie, faksem lub za poœrednictwem osoby pozostaj¹cej w Polsce skontakto-
waæ siê z oddzia³em wojewódzkim NFZ w celu wystawienia certyfikatu zastêpczego. Sytuacja taka zdaje
siê byæ korzystniejsza dla osób, które przed wyjazdem nie postara³y siê o EKUZ. Pozwala im to zaoszczê-
dziæ czas zwi¹zany z za³atwieniem wszystkich formalnoœci.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cymi pytaniami.
Dlaczego procedura uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego za granic¹ jest znacz-

nie prostsza ni¿ w Polsce (nie wymaga osobistej wizyty w oddziale lub delegaturze NFZ, jest mo¿liwa drog¹
elektroniczn¹, poczt¹ i faksem lub za poœrednictwem innej osoby)?

Jaka jest przyczyna tego, ¿e uzyskanie wniosku niezbêdnego do wydania EKUZ jest mo¿liwe jedynie
poprzez osobisty odbiór w oddziale wojewódzkim lub delegaturze NFZ? Czy udostêpnienie formularza
w internecie nie stanowi³oby rozwi¹zania znacznie skracaj¹cego proces uzyskania karty?

Czy mo¿liwoœæ z³o¿enia wniosku o EKUZ przez internet, poczt¹ lub faksem nie by³aby kolejnym roz-
wi¹zaniem skracaj¹cym procedurê uzyskania karty, a tak¿e czy poœrednio nie przyczyni³aby siê do popu-
laryzacji tej formy opieki za granic¹?

Skoro karta EKUZ jest w³aœciwym dokumentem uprawniaj¹cym do korzystania z opieki zdrowotnej
w krajach Unii Europejskiej, to dlaczego nie mo¿e ona jednoczeœnie stanowiæ dokumentu uprawniaj¹ce-
go do opieki w Polsce, która jest przecie¿ cz³onkiem UE?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego Józefa Oleñskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Spis powszechny ludnoœci jest bardzo dobrym narzêdziem umo¿liwiaj¹cym pozyskanie na najni¿-

szych szczeblach podzia³u administracyjnego kraju szczegó³owych danych o jego mieszkañcach. Spis
porusza wiele zagadnieñ ludnoœciowych, które s¹ niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno zaspoko-
jenia potrzeb informacyjnych, jak i poznawania zmian w procesach demograficznych i spo³ecznych.

Wœród wielu tematów badawczych przewidzianych w formularzu NSP 2011, który ka¿dy Polak bêdzie
musia³ wype³niæ w przysz³ym roku, jest równie¿ temat narodowoœci i jêzyka. Zgodnie z notatk¹ uzu-
pe³niaj¹c¹ do spisu: „Przynale¿noœæ osób do mniejszoœci narodowych, etnicznych lub spo³ecznoœci po-
s³uguj¹cej siê jêzykiem regionalnym […] bêdzie ustalana na podstawie posiadania obywatelstwa polskie-
go oraz deklaracji narodowoœciowej lub dotycz¹cej pos³ugiwania siê jêzykiem regionalnym (kaszub-
skim)”. Niemniej jednak w wyniku próbnego spisu powszechnego, który zosta³ przeprowadzony na tere-
nie kilkunastu gmin w Polsce, w tym tak¿e w gminie Puck, powy¿sza tematyka badawcza i konstrukcja
formularza budz¹ wiele w¹tpliwoœci spo³ecznoœci kaszubskiej.

W pytaniu 17. formularza spisu powszechnego na rok 2011 ka¿dy z nas mo¿e wybraæ tylko jedn¹ opcjê
odpowiedzi, a w zwi¹zku z tym okreœliæ siê jako Kaszuba lub jako Polak. Niestety, nie ma takiej mo¿liwo-
œci, aby udzielaj¹c odpowiedzi, zdeklarowaæ zarówno to¿samoœæ narodowoœciow¹, jak i etniczn¹.

Sytuacja taka jest sprzeczna z mentalnoœci¹ osób maj¹cych kaszubskie korzenie. Na Kaszubach po-
wszechne jest stanowisko, i¿ ka¿dy z nas jest Kaszubem a jednoczeœnie Polakiem. Obie te deklaracje
w spo³ecznoœci Kaszub s¹ zarówno naturalne, jak i g³êboko ze sob¹ powi¹zane. Dlatego te¿ niew³aœciwe
zdaje siê byæ takie konstruowanie formularza, które uniemo¿liwia udzielenie odpowiedzi w tak wa¿nej
kwestii w sposób zgodny z w³asnym sercem, sumieniem, przekonaniami i tradycjami.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pana Prezesa z zapytaniem: czy nie by³oby w³aœciwe takie skonstruo-
wanie pytania dotycz¹cego narodowoœci, aby odpowiadaj¹c na nie, mieæ mo¿liwoœæ podania zarówno
przynale¿noœci narodowoœciowej, jak i etnicznej, a jednoczeœnie, aby te dwie deklaracje by³y ze sob¹
zbie¿ne i nie wyklucza³y siê wzajemnie?

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

(DzU 2003, nr 212, poz. 2199 z póŸn. zm.) wnoszê o przes³anie informacji dotycz¹cych obywatelstwa lub
obywatelstw posiadanych przez osoby sprawuj¹ce stanowiska od stopnia ministra do stopnia naczelnika
w ministerstwach, biurach oraz innych agencjach i jednostkach administracji publicznej podleg³ych or-
ganizacyjnie prezesowi Rady Ministrów w okresie od 2006 r. do dnia sporz¹dzenia odpowiedzi na niniej-
sze pismo wraz z imiennym wskazaniem tych¿e osób.

W przypadku zrzeczenia siê lub utraty obywatelstwa pañstwa obcego przez wymienione osoby, wnoszê
o wskazanie daty tego zdarzenia wraz z podaniem jego przyczyny, je¿eli jest ona wiadoma kancelarii.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos³a i se-

natora (DzU 2003 r. nr 221, poz. 2199 z póŸn. zm.), wnosimy o przes³anie informacji dotycz¹cych œrod-
ków finansowych wymienionych w za³¹czniku nr 6 pod nazw¹ „Wykaz inwestycji wieloletnich” do ustaw
bud¿etowych z lat 2006, 2007, 2008 i 2009 przeznaczonych na realizacjê inwestycji polegaj¹cej na budo-
wie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim.

W szczególnoœci chodzi o wskazanie:
– jakie œrodki finansowe zosta³y zaplanowane w danym roku bud¿etowym na wykonanie przedmioto-

wego zadania oraz jakie by³y Ÿród³a jego finansowania;
– w jakiej faktycznie wysokoœci przekazano do Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medium

w Krakowie œrodki finansowe na ten cel w ka¿dym roku bud¿etowym;
– na jakie dzia³ania przeznaczono przedmiotowe œrodki finansowe w poszczególnych latach;
– jaka czêœæ œrodków przeznaczonych w danych latach zosta³a zwrócona do bud¿etu pañstwa jako nie-

wykorzystana;
– na jakim etapie znajduj¹ siê prace nad realizacj¹ wskazanego przedsiêwziêcia (uzyskanie decyzji

o œrodowiskowych uwarunkowaniach, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te-
renu, przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach,
z³o¿enie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê, wydanie decyzji o pozwoleniu na budowê,
sporz¹dzenie projektu wykonawczego itp.);

– czy og³oszono i rozstrzygniêto przetarg na wykonawcê dokumentacji projektowej lub wykonawcê in-
westycji;

– jaki jest planowany termin ukoñczenia budowy przedsiêwziêcia oraz oddania budynku do u¿ytku.

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Niedawno min¹³ pierwszy kwarta³, od kiedy obowi¹zuj¹ nowe przepisy zmieniaj¹ce kompetencje w za-
kresie powo³ywania pañstwowych powiatowych inspektorów sanitarnych. Wspomniana nowelizacja bu-
dzi³a zastrze¿enia w szczególnoœci ze strony pañstwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, któ-
rzy na rzecz starostów utracili prawo powo³ywania pañstwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.
Na etapie prac legislacyjnych podnoszone by³y w¹tpliwoœci, czy odejœcie od struktury podleg³oœci piono-
wej, w której inspektorzy powiatowi podlegaj¹ inspektorowi wojewódzkiemu, nie wp³ynie na sprawnoœæ
dzia³ania inspekcji. Istnia³y obawy, ¿e podporz¹dkowanie starostom struktur powiatowych inspekcji
utrudni sprawowanie nadzoru nad pañstwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi przez inspek-
torów wojewódzkich. Wskazywano ponadto na ograniczenie mo¿liwoœci szybkiego reagowania w przy-
padku wyst¹pienia zagro¿enia sanitarnego b¹dŸ epidemiologicznego.

Niedawno dotar³y do mnie sygna³y o zamiarze dokonania dalszych zmian w organizacji i funkcjonowa-
niu tych s³u¿b. Jednym ze skutków proponowanych zmian mia³oby byæ pozbawienie wojewódzkich s³u¿b
sanitarno-epidemiologicznych mo¿liwoœci uzyskiwania dochodów – rozumianych jako dochody w³asne
danej jednostki – z tytu³u przeprowadzania przez dzia³ laboratoryjny badañ o charakterze komercyjnym.
Obecnie, w przypadku niektórych wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, us³ugi takie sta-
nowi¹ nawet 75% ogólnej liczby przeprowadzanych badañ, a dochody uzyskane w ten sposób s¹ istotnym
Ÿród³em finansowania dzia³añ inspekcji szczebla wojewódzkiego.

Istniej¹ obawy, ¿e wejœcie w ¿ycie wskazanej zmiany mo¿e doprowadziæ do znacznego uszczuplenia pu-
li œrodków finansowych, jakimi dysponuje inspekcja. Mo¿e to z kolei oznaczaæ powa¿ne problemy z utrzy-
maniem wykwalifikowanych pracowników, niezbêdnych do obs³ugi wysokiej klasy sprzêtu
pomiarowo-badawczego i diagnostycznego. Wskazane wy¿ej okolicznoœci skutkowaæ mog¹ tak¿e wy-
st¹pieniem problemów z utrzymaniem systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w laboratorium inspekcji oraz
utrat¹ akredytacji przez to laboratorium. W efekcie tego nale¿y spodziewaæ siê wzrostu kosztów dzia³al-
noœci, poniewa¿ niektóre badania bêd¹ musia³y byæ zlecane laboratoriom z akredytacj¹. Ponadto, w nie-
których przypadkach, zagro¿one mo¿e byæ wykonywanie zadañ ustawowych na³o¿onych na inspekcjê,
na przyk³ad z powodu braku pracowników.

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna jest s³u¿b¹ w zasadniczy sposób odpowiedzialn¹ za podejmowanie
dzia³añ w celu zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaŸnych. Sprawne dzia³anie inspekcji
ma zatem bezpoœredni i istotny wp³yw na bezpieczeñstwo w obszarze zdrowia publicznego. Koniecznoœæ
zapewnienia nale¿ytej jakoœci i sprawnoœci dzia³añ inspekcji nabiera jeszcze wiêkszego znaczenia, jeœli
zwa¿yæ na fakt, ¿e w obecnych czasach coraz powszechniejsze staje siê zagro¿enie o charakterze epide-
miologicznym. W tym miejscu nale¿y podkreœliæ, ¿e wszelkie zmiany powoduj¹ce zachwianie siê spraw-
noœci dzia³ania wskazanych s³u¿b s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ryzykiem, które mo¿e siê zmaterializo-
waæ, na przyk³ad w momencie wyst¹pienia zagro¿enia epidemi¹.

Dlatego te¿ zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o ocenê dzia³ania s³u¿b w warunkach podporz¹dko-
wania inspekcji powiatowych starostwom. W szczególnoœci proszê o informacjê, czy w okresie tym odno-
towano jakiekolwiek sygna³y mog¹ce œwiadczyæ o obni¿eniu sprawnoœci dzia³ania inspekcji.

Ponadto proszê tak¿e o wskazanie, czy wed³ug Pani Minister uzasadnione mog¹ byæ, zaprezentowane
wy¿ej, obawy zwi¹zane ze zmianami w zakresie zasad przeprowadzania badañ komercyjnych.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Zwracam siê do Pani Minister, aby poruszyæ problem ograniczonej dostêpnoœci niektórych œwiadczeñ
zdrowotnych, spowodowany wyd³u¿onym czasem oczekiwania na wykonanie tych œwiadczeñ w samo-
dzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej.

Analiza „Informacji o wynikach kontroli wykorzystania specjalistycznej aparatury medycznej w proce-
sie realizacji us³ug medycznych, finansowanych ze œrodków publicznych w latach 2006-2008 (I pó³ro-
cze)”, sporz¹dzonej przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, pozwala wyodrêbniæ wiele czynników, które maj¹
wp³yw na niedostateczn¹ dostêpnoœæ wskazanych us³ug. Pragnê w tym miejscu zwróciæ szczególn¹ uwa-
gê na stwierdzone przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli nieprawid³owoœci dotycz¹ce nieprzestrzegania przepi-
sów w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych wed³ug kolejnoœci zg³aszania siê pacjentów, czyli tak
zwanych „list kolejkowych”.

Obowi¹zek prowadzenia listy pacjentów oczekuj¹cych na zabieg wynika z art. 20 ust. 1, 2 i 5 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych.
Celem wskazanego przepisu jest zagwarantowanie pacjentom sprawiedliwego, równego, niedyskrymi-
nuj¹cego i przejrzystego dostêpu do œwiadczeñ opieki zdrowotnej. Tymczasem, jak ustali³a Najwy¿sza Iz-
by Kontroli, ponad 93% zak³adów nie przestrzega³o wskazanego obowi¹zku, to znaczy, ¿e te podmioty al-
bo nie sporz¹dza³y w ogóle list kolejkowych, albo sporz¹dza³y je w sposób nierzetelny lub niezgodny z wy-
mogami ustawowymi. Mo¿na zatem z du¿ym prawdopodobieñstwem przypuszczaæ, ¿e opisane wy¿ej
uchybienia by³y przyczyn¹ dalszych, stwierdzonych przez Izbê nieprawid³owoœci, jak na przyk³ad: nie-
przekazywanie do Narodowego Funduszu Zdrowia rzetelnej informacji o œrednim czasie oczekiwania
oraz o ³¹cznej liczbie osób oczekuj¹cych na poszczególne œwiadczenia medyczne, czy nieumieszczanie
pacjentów na liœcie oczekuj¹cych na zabieg.

Opisany stan rzeczy powoduje istotne utrudnienia we w³aœciwym zarz¹dzaniu dostêpnoœci¹ us³ug
medycznych. Brak rzetelnej informacji o terminie wykonania zabiegu sprawia, ¿e wielu zniecierpliwio-
nych d³ugotrwa³ym oczekiwaniem pacjentów – mimo formalnego zakazu takiego postêpowania – zapisuje
siê na ten sam zabieg w kilku placówkach. Z kolei brak mechanizmów wymiany danych miêdzy œwiadcze-
niodawcami powoduje, ¿e nie s¹ oni w stanie zweryfikowaæ dubluj¹cych siê wpisów, a w przypadku wyko-
nania œwiadczenia w danej placówce, inne placówki nie posiadaj¹ wiedzy o tym, ¿e wpis na ich liœcie kolej-
kowej jest ju¿ bezprzedmiotowy, o ile oczywiœcie sam pacjent nie poinformuje o tym fakcie. Efektem opi-
sanego wy¿ej blokowania kilku terminów w ró¿nych placówkach jest wyd³u¿enie ogólnego czasu oczeki-
wania na dany zabieg.

Niew³aœciwe zarz¹dzanie listami kolejkowymi prowadzi ponadto do niedostatecznego wykorzystania
posiadanej aparatury, co mo¿e byæ uznane za niegospodarnoœæ. Jeœli bowiem w danym dniu pacjent nie
zg³osi siê na umówiony zabieg, poniewa¿ stosowne œwiadczenie zdrowotne uzyska³ ju¿ u innego œwiad-
czeniodawcy, najczêœciej nie ma mo¿liwoœci przesuniêcia w to miejsce kolejnego oczekuj¹cego pacjenta,
w nastêpstwie czego specjalistyczna aparatura pozostaje w danym terminie niewykorzystana.

Warto podkreœliæ, ¿e w obszarze zarz¹dzania dostêpnoœci¹ us³ug medycznych funkcjonuj¹ ju¿ pewne
dobre praktyki. W przypadku niektórych zabiegów Narodowy Fundusz Zdrowia przewidzia³ weryfikacjê
oczekuj¹cych wed³ug numer PESEL. Opisany mechanizm pozwala na lepsze zarz¹dzanie kolejk¹ oczeku-
j¹cych, na przyk³ad poprzez usuwanie wpisów tych pacjentów, którzy uzyskali ju¿ œwiadczenie w innej
placówce. Dzia³anie takie skutkuje odczuwalnym polepszeniem dostêpnoœci œwiadczeñ poprzez skróce-
nie czasu oczekiwania.

Maj¹c na uwadze przedstawione powy¿ej argumenty, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa-
¿enie mo¿liwoœci rozszerzenia stosowania funkcjonuj¹cych ju¿ dobrych praktyk, ze wzglêdu zarówno na
dobro pacjenta, jak i ze wzglêdu na d¹¿enie do jak najlepszego wykorzystania aparatury medycznej.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
260 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 52. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z gor¹c¹ proœb¹ o przychylne rozpatrzenie wniosku o dofinanso-

wanie, skierowanego do Pana w dniu 31 marca 2010 r. przez proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pod
wezwaniem. M.B. Czêstochowskiej w Dryga³ach. Wniosek z³o¿ony zosta³ w ramach programu „Dziedzi-
ctwo kulturowe”, priorytet 1: Ochrona zabytków.

Koœció³ w Dryga³ach to budynek o wielkiej wartoœci historycznej i architektonicznej. Pocz¹tek jego ist-
nienia datuje siê na po³owê XV wieku, zaœ jego obecna konstrukcja pochodzi z XVII wieku. Obiekty tej
wartoœci s¹ rzadkoœci¹ w naszym regionie.

Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, i¿ dzisiaj zabytek ten jest realnie zagro¿ony. Dach znajduje siê w kata-
strofalnej kondycji, a to grozi zniszczeniem wnêtrza koœcio³a, z siedemnastowiecznym o³tarzem w³¹cznie.
Fakt ten potwierdza Warmiñsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w swym piœmie
ZN II 414/40/10 z 30 marca bie¿¹cego roku. W swych zaleceniach podkreœla on koniecznoœæ niezw³ocz-
nego przyst¹pienia do remontu dachu koœcio³a. Sytuacja materialna parafii nie pozwala na samodzielne
sfinansowanie tak powa¿nej inwestycji, dlatego proboszcz z³o¿y³ w ramach wymieniowego programu
wniosek o dofinansowanie remontu dachu.

Uszkodzenie tak drogocennego zabytku by³oby niepowetowan¹ strat¹ dla dziedzictwa kulturowego.
Wierzê, ¿e Pan Minister przychylnie oceni argumenty przedstawione przeze mnie i proboszcza, czego

efektem bêdzie pozytywne rozpatrzenie wniosku i wsparcie finansowe dla tego wyj¹tkowego zabytku.

Z wyrazami szacunku
Marek Konopka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora S³awomira Kowalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z niepokojem œrodowisk szkó³ artystycznych oraz licznymi listami dotycz¹cymi wprowadze-

nia obowi¹zkowej matury z matematyki do tych szkó³ uprzejmie proszê o ustosunkowanie siê minister-
stwa do propozycji pozostawienia w szko³ach artystycznych matematyki jako przedmiotu maturalnego
do wyboru, a nie obligatoryjnego.

Zró¿nicowanie przedmiotów maturalnych w ramach szkolnictwa œredniego determinowane profilem
szko³y, zdaniem tych œrodowisk, nie bêdzie skutkowa³o zubo¿eniem mo¿liwoœci intelektualnych matu-
rzystów, mo¿e nawet przynieœæ pozytywne efekty, jeœli chodzi o wygospodarowanie czasu na pracê indy-
widualn¹ zwi¹zan¹ z g³ównym kierunkiem kszta³cenia w danej placówce. Matematyka jest w planie nau-
czania, wiêc m³odzie¿ bêdzie mia³a wystarczaj¹cy kontakt z tym przedmiotem.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W ostatnim czasie podczas dy¿uru senatorskiego zg³osili siê do mnie przedstawiciele œrodowiska pie-
lêgniarskiego. Twierdz¹ oni, ¿e na skutek nowych przepisów NFZ, które wesz³y w ¿ycie 1 marca 2010 r.,
profesjonaln¹ opiek¹ d³ugoterminow¹ zosta³o objêtych tylko 30% spoœród tych pacjentów, którzy byli ni¹
objêci wczeœniej.

Zmiany mia³y na celu likwidacjê zadaniowej formy œwiadczeñ pielêgniarskich, która w opinii NFZ by³a
zbyt kosztowna i niew³aœciwie rozliczana. Zgodnie z nowymi przepisami opiek¹ d³ugoterminow¹ sprawo-
wan¹ przez pielêgniarki mog¹ zostaæ objêci jedynie pacjenci mieszcz¹cy siê w przedziale od 0 do 40 pun-
któw wed³ug skali Bartel, a nie, jak wczeœniej, do 60 punktów. To spowodowa³o, ¿e wielu chorych wyma-
gaj¹cych nieustannej opieki pielêgniarskiej zosta³o jej pozbawionych.

Przyk³adem niespójnoœci nowych przepisów jest sytuacja, jaka panuje w domach pomocy spo³ecznej,
gdzie pielêgniarki odpowiedzialne za bezpieczeñstwo pacjentów mog¹ œwiadczyæ jedynie us³ugi opiekuñ-
cze, poniewa¿ DPS, jako jednostka samorz¹dowa, nie mo¿e ich zatrudniaæ.

Kolejnym aspektem jest zmniejszenie przez NFZ stawek dla pielêgniarek opieki d³ugoterminowej z po-
nad 30 z³ do oko³o 22 z³ od chorego dziennie. Pielêgniarki musz¹ podejmowaæ dodatkow¹ pracê na eta-
tach szpitalnych zamiast pracowaæ w pe³nym wymiarze godzin z pacjentami d³ugotrwale chorymi.

Z tych powodów zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci ponownego przeanali-
zowania tego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Jacka Paszkiewicza

W ostatnim czasie docieraj¹ do mnie informacje, z których wynika, ¿e Narodowy Fundusz Zdrowia na-
kazuje szpitalom zakup urz¹dzeñ do wykonywania badañ rentgenowskich.

Niezrozumia³y wydaje siê fakt, ¿e urz¹dzenia rentgenowskie musz¹ zakupiæ równie¿ szpitale specjali-
styczne, które w swojej pracy wcale nie musz¹ ich u¿ywaæ. Przyk³adem s¹ placówki dermatologiczne, któ-
re badaj¹ swoich pacjentów miêdzy innymi poprzez pobieranie wycinków, które nastêpnie wysy³aj¹ na
badania histopatologiczne czy immunopatologiczne. W tego typu placówkach badania rentgenowskie
przeprowadza siê kilka razy w roku. Pacjenci wymagaj¹cy badania przewo¿eni s¹ do innych placówek.
Koszt badañ wynosi maksymalnie kilkaset z³otych rocznie.

Urz¹dzenie rentgenowskie kosztuje nawet kilkaset tysiêcy z³otych, kolejne ogromne kwoty zwi¹zane
s¹ z kosztami pracy personelu medycznego i technicznego. Tymczasem w przypadku czêœci szpitali spe-
cjalistycznych te pieni¹dze mog¹ okazaæ siê niepotrzebnym wydatkiem, poniewa¿ urz¹dzenie nie bêdzie
w ogóle wykorzystywane. Pieni¹dze, które zostan¹ wydane na aparaturê rentgenowsk¹, mog³yby zostaæ
przeznaczone na leczenie chorych.

Z tego powodu zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci ponownego przeanalizo-
wania przedstawionego zagadnienia.

Krzysztof Kwiatkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Proszê o udzielenie mi precyzyjnej odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Ile spó³ek zale¿nych funkcjonuje w czterech grupach energetycznych (PGE, Enea, Energa, Tauron),

jak równie¿ ile jest rad nadzorczych nad tymi spó³kami? Ile osób zatrudnionych jest w tych podmiotach
i jaki jest koszt utrzymania tych osób w skali jednego roku?

2. Kto zdecydowa³ o obowi¹zywaniu zasady, ¿e w wy¿ej wymienionych spó³kach energetycznych za-
miast zatrudnienia jednej osoby na jednym etacie, zatrudniane s¹ osoby jednoczeœnie na dwóch etatach
i w dwóch radach nadzorczych tego samego holdingu (przyk³adem tego jest pan Ireneusz Kulka, wicepre-
zes Energa-Obrót, a jednoczeœnie dyrektor Centrum Marketingu i Komunikacji Energa SA, cz³onek
dwóch rad nadzorczych w spó³kach podleg³ych Energa SA)?

3. Czy Pan Minister zgadza siê z tez¹, ¿e w radach nadzorczych nie powinny zasiadaæ osoby, które nie
maj¹ uprawnieñ do zasiadania w jednoosobowych spó³kach Skarbu Pañstwa? Obecnie czêsto spotyka
siê proceder, ¿e osoby bez uprawnieñ zasiadaj¹ w dwóch lub trzech spó³kach, które jednoczeœnie s¹ nad-
zorowane przez te osoby z tytu³u wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych.

4. Jakiej wysokoœci œrodki finansowe poszczególne grupy energetyczne w latach 2008–2010 wydatko-
wa³y na audyty, opracowania i ekspertyzy takich firm, jak KPMG Polska, PricewaterhouseCoopers,
LCEK Sp. z o.o. w Lublinie, Doradca Consultans Ltd. w Gdyni itp.?

5. Jakiej wysokoœci odprawy wyp³acane s¹ cz³onkom zarz¹dów spó³ek energetycznych, z którymi z ró¿-
nych przyczyn rozwi¹zano umowy o pracê lub kontrakty mened¿erskie? Czy wysokoœæ tych odpraw nie
razi Pana Ministra?

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Majkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

W latach 2016–2017 w Ostro³êce planowane jest oddanie do u¿ytku bloku energetycznego o mocy 800-
–1000 MW opalanego wêglem kamiennym.

Roczne zu¿ycie wêgla szacowane jest na oko³o 2,5 miliona ton, co wymaga znacznej rozbudowy infra-
struktury kolejowej.

Czy w zwi¹zku z tym zadaniem planowana jest modernizacja linii kolejowej Ostro³êka – Warszawa wraz
z urz¹dzeniami niezbêdnymi do bezkolizyjnej eksploatacji tej linii (bocznice, rozjazdy, nowe tory itp.)?

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z docieraj¹cymi do mnie z samorz¹dów lokalnych sygna³ami na temat problemów wynika-

j¹cych z zapisów ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony œrodowiska oraz nie-
których innych ustaw (DzU z 2009 r. nr 215, poz. 1664) i ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 r. (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240) uprzejmie proszê Pana Ministra o przyjrzenie siê sprawie.

Zapisy te wywo³a³y w¹tpliwoœci dotycz¹ce dalszej mo¿liwoœci finansowania niektórych zadañ z zakre-
su ochrony œrodowiska. Zdaniem nakreœlaj¹cych mi problem samorz¹dowców uchwalone przepisy w za-
³o¿eniu mia³y pozwoliæ na lepsze wykorzystanie zasobów zarówno bud¿etowych, jak i pozabud¿etowych
w finansowaniu ochrony œrodowiska. Trudno jednak oceniaæ wszystkie zmiany pozytywnie.

Przyk³adem mo¿e byæ Gmina £aziska Górne, która chcia³aby nadal czyniæ beneficjentami funduszy,
pochodz¹cych z op³at za korzystanie ze œrodowiska, osoby fizyczne, które mog³yby otrzymywaæ dofinan-
sowanie za dzia³ania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych poprzez modernizacjê syste-
mu grzewczego, usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawieraj¹cych azbest, zakupu i monta¿u przy-
domowych oczyszczalni œcieków. Wymieniony katalog by³ objêty art. 406 ustawy – Prawo ochrony œrodo-
wiska, a teraz zosta³ ograniczony zmianami wprowadzonymi nowelizacj¹, co sprawia, ¿e gmina nie ma
mo¿liwoœci udzielenia osobom fizycznym dotacji na przedsiêwziêcia ekologiczne. Nowelizacja ustawy –
Prawo ochrony œrodowiska doprowadzi³a do sytuacji, w której gminy nie mog¹ realizowaæ programów
ochrony œrodowiska, gdy¿ ustawa o finansach publicznych wi¹¿e im rêce.

Realizacja tych programów na szczeblu gminnym i ich dostêpnoœæ dla mieszkañców gminy jest spraw¹
niezwykle istotn¹.

Szanowny Panie Ministrze, w zwi¹zku z tym uprzejmie proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany tych
przepisów i wprowadzenie odpowiednich uregulowañ pozwalaj¹cych samorz¹dom realizowaæ po¿ytecz-
ne i wa¿ne dla œrodowiska programy.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Motyczkê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Proszê Pani¹ Minister o zajêcie siê spraw¹ i pomoc w ratowaniu szpitala w Jastrzêbiu-Zdroju. Temat,

który prosi³bym rozwa¿yæ, dotyczy rozporz¹dzenia ministra zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r., za³¹cznik
nr 1 pkt 3b, w sprawie œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (DzU nr 140, pozy-
cja 1145). Uprzejmie proszê o przyjrzenie siê mo¿liwoœci wyd³u¿enia okresu rehabilitacji dzieci z zaburze-
niami wieku rozwojowego w oœrodku lub oddziale dziennym dla jednego œwiadczeniobiorcy powy¿ej stu
dwudziestu dni w roku kalendarzowym.

Do tej pory dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego po wykorzystaniu stu dwudziestu osobodni ko-
rzysta³y z mo¿liwoœci przed³u¿enia rehabilitacji na podstawie zgody dyrektora wojewódzkiego oddzia³u
NFZ. Obecne przepisy nie ustosunkowuj¹ siê do mo¿liwoœci przed³u¿enia, co mo¿e byæ rozumiane jako
wprowadzenie limitu przydzia³u osobodni do stu dwudziestu rocznie, bez wzglêdu na potrzeby dzieci nie-
pe³nosprawnych.

U dzieci niepe³nosprawnych ze sprzê¿onymi dysfunkcjami systematycznoœæ i czêstotliwoœæ rehabilitacji
maj¹ wrêcz zasadnicze znaczenie w terapii, a co za tym idzie, w ich dalszym rozwoju. Pozbawienie ich mo¿li-
woœci przed³u¿enia specjalistycznej kompleksowej rehabilitacji w negatywny sposób wp³ynie na efekty pro-
wadzonej dotychczas ci¹g³ej rehabilitacji, co przyczyni siê do regresu w ich rozwoju i pogorszenia siê stanu
ich zdrowia. Proponowane zmiany z ca³¹ pewnoœci¹ przyczyni³yby siê do optymalnego rozwoju dzieci do-
tkniêtych przez los, jak równie¿ da³yby im szansê na samodzielne funkcjonowanie w przysz³oœci.

Mam nadziejê, ¿e Pani Minister przyjrzy siê tej sprawie i pozytywnie siê do niej ustosunkuje, gdy¿ spra-
wnoœæ chorych dzieci le¿y w interesie nas wszystkich.

£¹czê wyrazy szacunku
Antoni Motyczka

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
268 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 52. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Dnia 17 wrzeœnia 2009 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie ministra pracy i polityki spo³ecznej z 20 sier-

pnia 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków odbywania sta¿u przez bezrobotnych (DzU nr 142, po-
zycja 1160). W tym rozporz¹dzeniu wprowadzono zmiany istotne z punktu widzenia organizacji poza-
rz¹dowych w zakresie odbywania tam sta¿u przez osoby bezrobotne. Chodzi mianowicie o §2 ust. 1 przed-
miotowego rozporz¹dzenia, który stanowi, i¿ u organizatora sta¿u, który nie jest pracodawc¹, sta¿ mo¿e
odbywaæ jednoczeœnie jeden bezrobotny.

To ograniczenie uznajê za niezwykle restrykcyjne dla sektora organizacji pozarz¹dowych. Nale¿y zau-
wa¿yæ, i¿ organizacje po¿ytku publicznego dzia³aj¹ bardzo aktywnie w obszarach swojej specyfiki. Przy-
czyniaj¹ siê do pozytywnych zmian prawa, podejmuj¹ wiele dzia³añ wspieraj¹cych ró¿ne grupy spo³ecz-
ne, wspieraj¹ administracjê zarówno na szczeblu lokalnym, jak i pañstwowym.

Nale¿y przy tym podkreœliæ, i¿ stowarzyszenia te bardzo czêsto dzia³aj¹ opieraj¹c siê na pracy osób,
które widz¹c takow¹ potrzebê anga¿uj¹ tam swój wolny czas, a niejednokrotnie równie¿ w³asne œrodki fi-
nansowe. Trzeba zaznaczyæ, i¿ przyjêcie sta¿ysty czêsto jest dla takiego podmiotu koniecznoœci¹ i w prak-
tyce wi¹¿e siê ze znacznym rozszerzeniem dzia³alnoœci. Dziwi zatem istotne ograniczenie ze strony mini-
sterstwa do tylko jednej osoby bezrobotnej w organizacji non-profit, zw³aszcza i¿ organizacje te, jak ju¿
wczeœniej wspomnia³em, w sposób istotny pomagaj¹ administracji pañstwowej i samorz¹dowej w roz-
wi¹zywaniu problemów spo³ecznych i ekonomicznych.

W zwi¹zku z tym pragnê zapytaæ Pani¹ Minister o podstawê tak restrykcyjnych ograniczeñ w stosunku
do podmiotów sektora organizacji pozarz¹dowych. Proszê równie¿ o informacjê, czy w zwi¹zku z t¹ sytua-
cj¹ ministerstwo planuje dokonanie zmian w obowi¹zuj¹cych przepisach.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z powa¿niejszych problemów, które rz¹d polski musi rozwi¹zaæ w ci¹gu najbli¿szych lat, jest

kryzys demograficzny. Ju¿ obecnie widoczne s¹ dysproporcje miêdzy liczb¹ pracuj¹cych a liczb¹ emery-
tów i rencistów. Sytuacja ta, zdaniem naukowców, bêdzie siê pogarszaæ (wspó³czynnik dzietnoœci wynosi
obecnie 1,5, podczas gdy reprodukcjê prost¹ zapewnia wspó³czynnik 2,2).

Jednym ze sposobów zapobie¿enia tej katastrofie jest zwiêkszenie liczby repatriantów z krajów by³ego
ZSRR, a szczególnie z republik œrodkowoazjatyckich. Po rozpadzie ZSRR wiele pañstw repatriowa³o
swoich obywateli z Kazachstanu, Kirgistanu. Zrobili to Niemcy, ¯ydzi, Rosjanie. Polityka repatriacyjna
rz¹du polskiego do tej pory mia³a charakter patriotyczno-humanitarny.

Ustawa o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. nak³ada najwiêcej obowi¹zków na gminy, które maj¹ za-
pewniæ mieszkanie, jego wyposa¿enie oraz pracê i szko³y dla repatriantów. Ze wzglêdu na to, ¿e gminy
maj¹ ogromne problemy z zapewnieniem lokali socjalnych, a tak¿e lokali dla osób eksmitowanych, w³a-
dze gmin niezbyt chêtnie zapraszaj¹ repatriantów, którzy zg³aszaj¹ wnioski o wydanie wizy repatriacyj-
nej, i ich czas oczekiwania w miejscach deportacji na powrót do ojczyzny wynosi od czterech do piêciu lat.
Wzruszy³ mnie opisany w prasie przypadek pani, która przeznaczy³a dla repatriantów z Azji Œrodkowej
czterdzieœci mieszkañ otrzymanych w zamian za tzw. mienie zabu¿añskie.

S¹dzê, ¿e g³ówny ciê¿ar troski o repatriantów spoczywa na pañstwie polskim, dlatego zwracam siê do
Pana Ministra z proœb¹ o rozpoczêcie prac nad nowelizacj¹ ustawy o repatriacji oraz zabezpieczenie odpo-
wiednich funduszy na ten cel w przysz³orocznym bud¿ecie pañstwa.

Z powa¿aniem
Andrzej Owczarek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

oraz senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Aby doczekaæ siê w polskim sporcie reprezentantów kraju na miarê sportowców z zachodniej Europy,
nale¿y zacz¹æ inwestowaæ w kluby m³odzie¿owe szczególnie specjalizuj¹ce siê w dyscyplinach olimpij-
skich. Kompleksowe podejœcie do kwestii inwestowania w sport wymaga œrodków bud¿etowych na rozwi-
janie i promocjê dyscyplin sportowych. Dlatego z ogromnym zdziwieniem przyjêliœmy informacjê praso-
w¹ dotycz¹c¹ projektu ustawy o sporcie, która w paŸdzierniku 2009 r. trafi³a do Sejmu. W tym dokumen-
cie znajduje siê zapis dotycz¹cy obni¿enia podatków w³aœcicielom du¿ych obiektów sportowych, w tym
pól golfowych. Bior¹c to pod uwagê, chcielibyœmy zadaæ nastêpuj¹ce pytania.

1. Jakie by³y przes³anki umieszczenia takiego zapisu w projekcie ustawy? Czym siê kierowano?
2.Czy twórcyustawys¹wstanieokreœliæ, jakiprocentm³odzie¿y trenujegolf,który jestdrogimsportem?
3. Czy analizowano pozytywne skutki spo³eczne obni¿enia podatków dla rozwoju tej dyscypliny sportu

wœród m³odzie¿y?
4. Czy analizowano, jaki wp³yw na bud¿et pañstwa i samorz¹dów bêdzie mia³o wprowadzenie ulg po-

datkowych dla w³aœcicieli pól golfowych?
5. Jak¹ rz¹d RP ma pewnoœæ, ¿e w³aœciciele pól golfowych zysk z tytu³u p³acenia mniejszych podatków

przeznacz¹ na rozwój sportu?

Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Ministerstwo Skarbu Pañstwa prowadzi prywatyzacjê przedsiêbiorstw komunikacji samochodowej,

zlokalizowanych m. in. w P³ocku oraz Gostyninie.
Proszê o informacjê, na jakim etapie jest ten proces obecnie.
Czy resort Skarbu Pañstwa rozwa¿a komunalizacjê przedmiotowych przedsiêbiorstw i na jej podsta-

wie nieodp³atne przekazanie udzia³ów tych spó³ek lokalnym samorz¹dom na mocy stosownych przepi-
sów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z upad³oœci¹ Zak³adów Miêsnych w P³ocku, które s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, proszê

o informacjê, na jakim etapie jest proces upad³oœciowy.
Jak wygl¹da kwestia zobowi¹zañ tych zak³adów wobec pracowników oraz rolników, którzy byli do-

stawcami ¿ywca do zak³adu?
Upadek Zak³adów Miêsnych w P³ocku wynika³ miêdzy innymi z faktu, ¿e przedsiêbiorstwo nie dostoso-

wa³o siê do norm i przepisów Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Wacha

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Niniejszym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, dlaczego rozporz¹dzenie Rady Ministrów
z dnia 5 paŸdziernika 2009 r. w sprawie szczegó³owych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin
rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i dzia³ach specjalnych produkcji rolnej powsta³y szkody
spowodowane przez powódŸ w 2009 r., niejednakowo traktuje w³aœcicieli gospodarstw rolnych dotkniê-
tych skutkami powodzi z 2009 r. – poprzez zawê¿enie kategorii zawodu „rolnik” jedynie do przepisów zgo-
dnych z ustaw¹ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników.

Takie ograniczenie skutkuje tym, ¿e niektórzy rolnicy Opolszczyzny nie zostali zakwalifikowani do pro-
gramu pomocy i nie objê³y ich rekompensaty z tytu³u strat powodziowych w 2009 r.

Pragnê to zobrazowaæ przyk³adem pewnego rolnika.
1. Zosta³ on dotkniêty skutkami powodzi z 2009 r. Zg³osi³ szkodê do urzêdu gminy, co zosta³o potwier-

dzone przez komisjê powo³an¹ przez UG w protokole klêskowym. Oszacowano, ¿e poniesiona szkoda ob-
ni¿a dochód o 3.441,66 z³.

2. Od ponad 20 lat jest w³aœcicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 5,65 ha.
3.Posiadawykszta³ceniewy¿szerolnicze (magister in¿ynier,absolwentAkademiiRolniczejweWroc³awiu).
4. Prowadzi jedyne w gminie gospodarstwo z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego.
5. Jako nauczyciel (obecnie emeryt) p³aci³ sk³adki ZUS i nie op³aca³ sk³adek KRUS.
6. Odmówiono mu zasi³ku celowego (w wysokoœci 1000 z³) w zwi¹zku z powodzi¹ w 2009 r. z powodu

braku zaœwiadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego potwierdzaj¹cego, ¿e jest rolnikiem
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników b¹dŸ dowodu op³acania sk³adki KRUS.
Dotychczas nie otrzyma³ ¿adnej pomocy ani rekompensaty za oszacowane w protokole klêskowym szko-
dy popowodziowe.

Bior¹c pod uwagê opisany przypadek, wnoszê o doprecyzowanie w aktach normatywnych minister-
stwa kategorii pojêcia (zawodu) „rolnik” i rozszerzenie jej m.in. o p³atników ZUS oraz o wprowadzenie nie-
zbêdnych nowelizacji w tym zakresie traktuj¹cych osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ rolnicz¹ jednakowo pod
wzglêdem prawnym.

Z wyrazami szacunku
Piotr Wach
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Proszê o informacjê w sprawie stanu prac i opinii resortu na temat spo³ecznego projektu ustawy o bro-

ni i amunicji, w szczególnoœci w zakresie wprowadzenia regulacji uwzglêdniaj¹cych kwestie strzelectwa
sportowego, co jest podnoszone przez Polski Zwi¹zek Strzelectwa Sportowego.

Dok³adnie proszê o wyjaœnienie przyczyn nieuwzglêdnienia w tym projekcie równolegle postêpuj¹cych
zmian legislacyjnych w ustawie o sporcie, która ma kompleksowo uregulowaæ kwestie uprawiania spor-
tu zarówno na poziomie amatorskim, jak i kwalifikowanym, i uchyliæ obowi¹zywanie ustawy o kulturze
fizycznej z 1996 r. oraz ustawy o sporcie kwalifikowanym z 2005 r. Chodzi tu o wprowadzane zmiany is-
totne z punktu widzenia zawodników uprawiaj¹cych sporty strzeleckie. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹
powstanie wiele kolizji natury prawnej, na które w swoich opiniach i pismach zwraca uwagê Polski
Zwi¹zek Strzelectwa Sportowego.

Dodatkowo proszê o informacje na temat opinii resortu co do propozycji Polskiego Zwi¹zku Strzele-
ctwa Sportowego, dotycz¹cych zmian w projekcie ustawy o broni i amunicji.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ministra sprawiedliwoœci
Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowni Panowie Ministrowie!
W czasie spotkania z du¿¹ grup¹ rolników z województwa kujawsko-pomorskiego na konferencji

27 marca 2010 r. uzyska³em informacjê, ¿e oko³o szeœciuset rolników tego województwa zosta³o oszuka-
nych przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ „Jantur”, której siedziba znajduje siê w Nieszawie,
w województwie kujawsko-pomorskim.

Spó³ka ta skupowa³a od rolników zbo¿e i nie zap³aci³a za jego dostawy. Rolnicy zostali w ten sposób
oszukani na kwoty od kilku od kilkuset tysiêcy z³otych. Wed³ug ostro¿nych szacunków samych poszko-
dowanych rolników kwota poniesionych strat przekracza 26 milionów z³.

Zgodnie z uzyskan¹ informacj¹ w³aœcicielami tej spó³ki s¹ prominentni dzia³acze Polskiego Stronnictwa
Ludowego, co nie jest w tej sprawie najwa¿niejsze, ale istotne. Zdaniem zainteresowanych rolników, dzia³a-
nia w³aœcicieli spó³ki mia³y cechy œwiadomego oszustwa. Istniej¹ przes³anki upowa¿niaj¹ce do twierdze-
nia, ¿e spó³ka nabywa³a zbo¿e z powziêtym z góry zamiarem, ¿e nie dokona przelewu p³atnoœci.

Sprawa ta jest niezwykle powa¿na. Oko³o szeœciuset rolników zosta³o pozbawionych owoców swojej
ca³orocznej pracy, wskutek czego ich rodziny znalaz³y siê w nêdzy. Dziœ ci rolnicy nie maj¹ za co ruszyæ
w pole, ¿eby przeprowadziæ nastêpne zasiewy, nie maj¹ pieniêdzy na paliwo, na nawozy, na nic, nie maj¹
nawet na ¿ycie. Zakres potencjalnego oszustwa jest ogromny. Ta sprawa wymaga szybkiego zbadania,
niezbêdne jest pilne i aktywne dzia³anie prokuratury. Tego oczekuj¹ pokrzywdzeni rolnicy i cz³onkowie
ich rodzin. Chodzi o sprawiedliwoœæ, ale równie¿ o zabezpieczenie maj¹tku spó³ki w taki sposób, aby rol-
nicy mogli liczyæ na wyegzekwowanie swoich roszczeñ.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta o spowodowanie
pilnych dzia³añ œledczych w³aœciwych organów prokuratury wobec tej spó³ki. Postêpowanie, z tego co
wiemy, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Inowroc³awiu, której si³y mog¹ byæ jednak zbyt ma³e jak na
œledztwo w sprawie, gdzie pokrzywdzonymi jest tak wiele osób. Œledztwo powinno byæ przeprowadzone
jak najszybciej, aby sta³o siê zadoœæ sprawiedliwoœci i aby maj¹tek spó³ki zosta³ w porê zabezpieczony na
poczet sprawiedliwych roszczeñ pokrzywdzonych rolników.

Do ministra sprawiedliwoœci zwracamy siê z pytaniem, czy zamierza Pan podj¹æ jakieœ inicjatywy legis-
lacyjne w celu lepszego zabezpieczenia roszczeñ cywilnych rolników, którzy nie otrzymali zap³aty za do-
starczone p³ody rolne. Chodzi o to, ¿e w procesie upad³oœci roszczenia takich rolników s¹ uwzglêdniane
w ostatniej kolejnoœci i wydaje siê, ¿e konieczna jest zmiana przepisów upad³oœciowych w takim kierun-
ku, aby te roszczenia by³y traktowane na równi z roszczeniami pracowników upadaj¹cej firmy (zap³ata za
dostawê p³odów rolnych jest dla rolnika w istocie rzeczy zap³at¹ za pracê).

Do ministra rolnictwa zwracamy siê z zapytaniem, czy opisana sytuacja jest znana Panu Ministrowi,
czy znane s¹ inne podobne przypadki niep³acenia rolnikom za dostarczone p³ody rolne, czy podj¹³ Pan ja-
kieœ dzia³ania, ¿eby broniæ rolników przed nieuczciwymi odbiorcami, a jeœli tak, to jakie to s¹ dzia³ania.
Ponadto czy minister rolnictwa dostrzega potrzebê stworzenia odpowiedniego funduszu gwarancyjnego,
który by przynajmniej w jakiejœ czêœci gwarantowa³ wyp³aty dla rolników za dostarczone p³ody rolne (fun-
dusz na wzór Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych).

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Lucjan Cichosz
Przemys³aw B³aszczyk
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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 oraz do ministra œro-
dowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowni Panowie Ministrowie!
Prosimy o informacje dotycz¹ce zgodnoœci polskiego prawodawstwa w zakresie organizmów genetycz-

nie modyfikowanych z prawodawstwem Unii Europejskiej, a w szczególnoœci o informacje na temat tego,
czy Komisja Europejska ma jakieœ zastrze¿enia z powodu niezgodnoœci prawodawstwa polskiego ze
wspólnotowym w zakresie GMO. Jeœli tak, to na czym polega ta niezgodnoœæ?

Czy tocz¹ siê lub toczy³y w tej sprawie jakieœ postêpowania przeciw Polsce lub z wniosku Polski przeciw
Komisji Europejskiej? Jeœli tak, to jakie i jaki jest ich rezultat?

Czy Komisja Europejska wzywa³a rz¹d Polski do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie prawo-
dawstwadotycz¹cegoGMO?A jeœli tak, tow jakimzakresie iw jakiej formieby³ouczynione towezwanie?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Wojciech Skurkiewicz
Przemys³aw B³aszczyk
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UZUPE£NIENIE

W wyniku przeoczenia w „Sprawozdaniu stenograficznym z 44. posiedzenia Senatu w dniach 18 i 19 listopada

2009 r.” nie zosta³o zamieszczone oœwiadczenie z³o¿one przez senatora Grzegorza Czeleja. Za zaistnia³e uchybienie

bardzo przepraszamy.

Poni¿ej znajduje siê tekst tego oœwiadczenia.

Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Czeleja

na 44. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 listopada 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Z koñcem czerwca 2009 r. rz¹d przyj¹³ za³o¿enia do projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastêpczej nad dzieckiem. Zgodnie z planami rz¹du w najbli¿szych latach ma nast¹piæ likwidacja
domów dziecka, a ich miejsce maj¹ zaj¹æ rodzinne domy dziecka i rodziny zastêpcze. Zamierzenia te mog¹
jednak nie przynieœæ zak³adanego skutku wobec planowanego obni¿enia wydatków z bud¿etu pañstwa
na finansowanie rodzin zastêpczych.

Wed³ug danych, które znam, w bud¿ecie pañstwa na finansowanie rodzin zastêpczych przewidziano
zaledwie 35 milionów z³, czyli mniej wiêcej 10% realnych kosztów, szacowanych na 300 milionów z³.
A przecie¿ koszty utrzymania i wychowania dziecka s¹ w rodzinie zastêpczej trzykrotnie mniejsze ni¿
w domu dziecka. Organizacje pozarz¹dowe podaj¹ konkretne wyliczenia: wychowanie dziecka w domu
dziecka to koszt oko³o 3,5 tysi¹ca z³ miesiêcznie, zaœ wychowanie dziecka w rodzinie zastêpczej to koszt
do 1 tysi¹ca z³ miesiêcznie. Oznacza to, ¿e umieszczenie w rodzinach zastêpczych wszystkich wychowan-
ków domów dziecka, których liczbê szacuje siê na dwadzieœcia piêæ tysiêcy, da³oby bud¿etowi a¿ 570 mi-
lionów z³ oszczêdnoœci.

Mimo to œrodowiska rodzin zastêpczych sygnalizuj¹, ¿e rz¹d planuje dalsze oszczêdzanie i nie zamierza
przeznaczaæ odpowiednich œrodków na utrzymanie i wychowanie dzieci. Przestrzegaj¹, ¿e pieni¹dze za-
planowane na reformê nie pozwol¹ na zapewnienie dziecku tego, co dla ka¿dego rodzica, w tym równie¿
rodzica zastêpczego, jest najwa¿niejsze, czyli stabilnego, trwa³ego i rodzinnego œrodowiska wycho-
wawczego, gwarantuj¹cego prawid³owy rozwój dziecka. Co wiêcej, œrodki nie zapewniaj¹ te¿ tego, co jest
szczególnie istotne w³aœnie dla rodziców zastêpczych, czyli szkolenia oraz dostêpu do specjalistycznej po-
mocy psychologicznej, lekarskiej i wychowawczej.

Maj¹c to na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy rz¹d podejmie dzia³ania w celu uruchomienia dodatkowych œrodków na pomoc rodzinom za-

stêpczym?
2. Jakie rozwi¹zania rz¹d wprowadzi, aby zachêciæ rodziny do podjêcia siê ciê¿kiej i odpowiedzialnej

funkcji rodziny zastêpczej?

Z powa¿aniem
Grzegorz Czelej
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 52. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944 – 1990 oraz treœci tych dokumentów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej - Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944 - 1990
oraz treœci tych dokumentów, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 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. 8 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zarz¹dza drukowanie ustaw uchwalonych przez Sejm, projektów ustaw, projektów uchwa³,
opinii komisji o dokumentach przedk³adanych w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i innych druków senackich, a tak¿e dorêczenie ich
senatorom,”;

2) w art. 22 w ust. 2a pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) urlop udzielony senatorowi na podstawie art. 23,”;

3) w dziale VI uchyla siê rozdzia³ 2 i nazwê rozdzia³u 1;
4) po dziale VIII dodaje siê dzia³ VIIIa w brzmieniu:

„Dzia³ VIIIa

Postêpowanie w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej

Rozdzia³ 1
Opiniowanie dokumentów przedk³adanych Marsza³kowi Senatu

Art. 75a.
1. Marsza³ek Senatu kieruje do Komisji Spraw Unii Europejskiej dokumenty przedk³adane

w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
2. Na wniosek przewodnicz¹cego Komisji Spraw Unii Europejskiej, Marsza³ek Senatu mo¿e skie-

rowaæ dokumenty, o których mowa w ust. 1, do w³aœciwych komisji senackich.
Art. 75b.

1. Komisja Spraw Unii Europejskiej mo¿e uchwaliæ opiniê:
1) o projekcie aktu prawodawczego lub innego aktu prawnego Unii Europejskiej,
2) o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej zajmowanym w trakcie przebiegu procedur stano-

wienia prawa Unii Europejskiej,
3) o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar zaj¹æ podczas roz-

patrywania projektu aktu prawodawczego lub innego aktu prawnego w Radzie Unii Euro-
pejskiej,

4) o innym przed³o¿onym dokumencie.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 75a ust. 2, Komisja Spraw Unii Europejskiej uchwala opi-

niê na podstawie opinii komisji, do której skierowano dokumenty. Nieuwzglêdnienie opinii ko-
misji wymaga uzasadnienia.

Art. 75c.
1. Je¿eli organem w³aœciwym do wydania opinii jest Senat, komisja po rozpatrzeniu sprawy sk³a-

da do Marsza³ka Senatu, w terminie przez niego wyznaczonym, wniosek o podjêcie inicjatywy
uchwa³odawczej wraz z projektem opinii Senatu.

2. Marsza³ek Senatu kieruje projekt opinii Senatu do w³aœciwych komisji, w tym do Komisji Spraw
Unii Europejskiej.

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, z 2009 r. Nr 62, poz. 818 oraz z 2010 r. Nr 16,

poz. 166.



Rozdzia³ 2
Przestrzeganie zasady pomocniczoœci

Art. 75d.
1. Je¿eli komisja uchwali opiniê, w której uzna, i¿ rozpatrywany projekt aktu prawodawczego Unii

Europejskiej nie jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci, sk³ada do Marsza³ka Senatu wniosek
o podjêcie inicjatywy uchwa³odawczej wraz z projektem opinii Senatu o niezgodnoœci projektu
z zasad¹ pomocniczoœci.

2. Marsza³ek Senatu kieruje projekt opinii Senatu do w³aœciwych komisji, w tym do Komisji Spraw
Unii Europejskiej.

Art. 75e.
1. Projekt uchwa³y Senatu w sprawie wniesienia do Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej

skargi w sprawie naruszenia przez akt prawodawczy Unii Europejskiej zasady pomocniczoœci,
wraz ze skarg¹, mo¿e wnieœæ komisja.

2. Marsza³ek Senatu kieruje projekt uchwa³y, o której mowa w ust. 1, do w³aœciwych komisji,
w tym do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Rozdzia³ 3
Wyra¿anie sprzeciwu

Art. 75f.
1. Marsza³ek Senatu kieruje do w³aœciwych komisji, w tym do Komisji Spraw Unii Europejskiej, do

rozpatrzenia sprawy, w których Senat mo¿e wyraziæ sprzeciw na podstawie art. 48 ust. 7 Trak-
tatu o Unii Europejskiej oraz art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Komisje po rozpatrzeniu sprawy, w terminie wyznaczonym przez Marsza³ka Senatu, przedsta-
wiaj¹ Senatowi wspólne sprawozdanie, w którym wyra¿aj¹ swoj¹ opiniê.

Art. 75g. Senat podejmuje uchwa³ê w sprawie wyra¿enia sprzeciwu, o którym mowa w art. 48 ust. 7
Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 81 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów w obecnoœci co najmniej po³owy ustawowej liczby senatorów.”;

5) art. 84 otrzymuje brzmienie:
„Art. 84.

1. Projekt uchwa³y Senatu mo¿e byæ wniesiony przez komisjê, senatorów lub senatora, chyba ¿e
Regulamin Senatu stanowi inaczej.

2. Marsza³ek Senatu mo¿e za¿¹daæ od wnioskodawcy uzasadnienia projektu uchwa³y.
3. Rozpatrywanie projektów uchwa³ odbywa siê w trzech czytaniach.
4. Do postêpowania z projektami uchwa³ przepisy art. 77 ust. 1, art. 78 ust. 2, art. 79, art. 80

ust. 1, 1a, 2 i 5, art. 81 i art. 82 stosuje siê odpowiednio. Marsza³ek Senatu mo¿e zadecydowaæ
o skróceniu terminów, o których mowa w art. 80 ust. 1. Sprawozdanie, o którym mowa
w art. 80 ust. 2, przygotowywane jest niezw³ocznie.

5. Komisje mog¹ postanowiæ o ³¹cznym rozpatrzeniu skierowanych do nich projektów uchwa³.
W takim przypadku we wspólnym sprawozdaniu komisje przedstawiaj¹ wniosek o przyjêcie
projektów w formie jednego tekstu jednolitego albo wnioski o odrzucenie ka¿dego projektu.

6. Projekt uchwa³y Senatu uzgodniony ze wszystkimi klubami i ko³ami senackimi Marsza³ek Se-
natu mo¿e w³¹czyæ do projektu porz¹dku obrad posiedzenia Senatu z pominiêciem pierwszego
czytania. Projekt przedstawia Senatowi upowa¿niony przedstawiciel wnioskodawcy wnosz¹c
o jego przyjêcie bez poprawek.”;

6) uchyla siê art. 84a-84c;
7) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. W trybie przewidzianym dla uchwa³ Senat mo¿e podejmowaæ rezolucje, oœwiadczenia, apele
i opinie.”;

8) w art. 90 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do postêpowania w sprawie uchwa³y, o której mowa w ust. 1, stosuje siê odpowiednio art. 84.”;

9) w za³¹czniku do uchwa³y pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Komisji Spraw Unii Europejskiej – funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz cz³onkostwo w niej

Rzeczypospolitej Polskiej, opiniowanie dokumentów przedk³adanych Marsza³kowi Senatu
w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, rozpatry-
wanie inicjatyw uchwa³odawczych Senatu w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospo-
litej Polskiej w Unii Europejskiej, zajmowanie stanowisk i wyra¿anie opinii na temat projektów
umów miêdzynarodowych, których stron¹ maj¹ byæ Unia Europejska, Europejska Wspólnota
Energii Atomowej lub ich pañstwa cz³onkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocz-
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nych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumen-
tów przedk³adanych przez Radê Ministrów oraz organy Unii Europejskiej;”.

Art. 2.

Do postêpowañ w sprawie uchwa³ Senatu wszczêtych i niezakoñczonych przed dniem wejœcia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y stosuje siê przepisy dotychczasowe.

Art. 3.

Marsza³ek Senatu og³osi w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” tekst je-
dnolity uchwa³y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, z uw-
zglêdnieniem zmian wynikaj¹cych z przepisów og³oszonych przed dniem wydania tekstu jednolitego.

Art. 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w sk³adzie komisji senackich

Art. 1.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwo³uje senatora
Krzysztofa Piesiewicza z Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz wybiera senatora Krzy-
sztofa Piesiewicza do Komisji Kultury i Œrodków Przekazu.

Art. 2.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zasadach finansowania nauki

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o zasa-
dach finansowania nauki, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 3 w lit. a po wyrazach „nastawienia na” dodaje siê wyraz „bezpoœrednie”;
2) w art. 2 w pkt 4 w lit. c skreœla siê wyraz „nastêpnie”;
3) w art. 2 w pkt 9 w lit. f wyrazy „oraz nadan¹ kategoriê, a tak¿e” zastêpuje siê wyrazami „, w tym”;
4) w art. 2 skreœla siê pkt 21 i 22;
5) w art. 4 ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:

„1. Rada Ministrów ustanawia Krajowy Program Badañ w drodze uchwa³y.
2. Projekt Krajowego Program Badañ opracowuje Minister po zasiêgniêciu opinii Polskiej Akademii

Nauk, Konferencji Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego,
Rady G³ównej Instytutów Badawczych i organizacji samorz¹du gospodarczego.”;

6) w art. 5:
a) w pkt 1 wyrazy „Centrum Rozwoju” zastêpuje siê wyrazami „Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju,

zwane dalej „Centrum Rozwoju””,
b) w pkt 3 wyrazy „Centrum Nauki” zastêpuje siê wyrazami „Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej

„Centrum Nauki””;
7) w art. 5 w pkt 5, w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 oraz w art. 19 w ust. 2 i w ust. 7 w pkt 3 skreœla siê wyraz „sta-

cjonarnych”;
8) w art. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zadania wspó³finansowane ze œrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepod-
legaj¹cych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);”;

9) w art. 5 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) finansowanie dzia³alnoœci Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz Komitetu Polityki

Naukowej, zespo³ów, recenzentów i ekspertów oraz dzia³alnoœci kontrolnej;”;
10) w art. 6 w ust. 6 wyrazy „Œrodki finansowe na zadania okreœlone w art. 5 pkt 1 i 3 osi¹gn¹ ³¹cznie” za-

stêpuje siê wyrazami „Œrodki finansowe przeznaczone corocznie na zadania okreœlone w art. 5 pkt 1
i 3 osi¹gn¹”;

11) w art. 9:
a) w pkt 1 skreœla siê wyrazy „okreœlonym w art. 2 pkt 9”,
b) w pkt 6 skreœla siê wyrazy „, o której mowa w art. 5 pkt 9”;

12) w art. 10 w pkt 10 wyrazy „pkt 1 - 9” zastêpuje siê wyrazami „pkt 1 - 8”;
13) w art. 11 w ust. 1 wyrazy „art. 10” zastêpuje siê wyrazami „art. 10 pkt 1 - 8 i 10”;
14) w art. 12 wyrazy „art. 111” zastêpuje siê wyrazami „art. 112”;
15) w art. 18 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyrazy „jednostek naukowych, okreœlo-

nej w art. 2 pkt 7,”;
16) w art. 18 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ministra nadzoruj¹cego instytut badawczy - w odniesieniu do instytutu badawczego;”;
17) w art. 19:

a) w ust. 1 skreœla siê wyrazy „jednostek naukowych”,
b) w ust. 6 skreœla siê wyrazy „jednostki naukowej okreœlonej w art. 18 ust. 1”;

18) w art. 19 w ust. 8, w art. 20 w ust. 7, w art. 22 w ust. 6, w art. 23 w ust. 3 oraz w art. 25 w ust. 8, w czêœci
wspólnej wyliczenia wyrazy „z uwzglêdnieniem wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnej pomocy publi-
cznej, okreœlonych w przepisach prawa wspólnotowego” zastêpuje siê wyrazami „z uwzglêdnieniem
celów polityki naukowej pañstwa”;

19) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Wspó³finansowanie zadañ realizowanych i finansowanych ze œrodków funduszy struktural-

nych Unii Europejskiej albo z niepodlegaj¹cych zwrotowi œrodków pomocy udzielonej przez pañ-
stwa cz³onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) odbywa siê na podsta-
wie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania œrodków finansowych okreœlonych w przepi-
sach dotycz¹cych programów operacyjnych albo w przypadku zadañ finansowanych z niepodle-
gaj¹cych zwrotowi œrodków pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zgodnie z umowami miêdzynarodowymi.”;



20) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wniosek o przyznanie œrodków finansowych bibliotekom naukowym sk³ada organizator.”;

21) w art. 26 w ust. 3 wyraz „okreœla” zastêpuje siê wyrazem „okreœli”;
22) w art. 26 w ust. 3 w czêœci wspólnej wyliczenia skreœla siê wyrazy „wymagañ dotycz¹cych dopuszczal-

nej pomocy publicznej, okreœlonych w przepisach prawa wspólnotowego, oraz”;
23) w art. 29 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „o których mowa w art. 35,”;
24) w art. 37 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „umyœlne przestêpstwo lub” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne prze-

stêpstwo lub umyœlne”;
25) w art. 38 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „art. 37 ust. 1” dodaje siê wyrazy „pkt 1 i 3”;
26) w art. 40:

a) w ust. 2 skreœla siê wyrazy „i komisji, o których mowa w art. 39 pkt 2 - 5”,
b) dodaje siê ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Przewodnicz¹cy komisji zwo³uje posiedzenia komisji, przewodniczy jej obradom oraz podpisu-
je jej uchwa³y.

6. Przewodnicz¹cy komisji zapewnia sprawne funkcjonowanie komisji i terminowe wykonywanie za-
dañ.”;

27) w art. 42 po ust. 1 dodaje siê ust. … w brzmieniu:
„… Kompleksowej oceny jakoœci dzia³alnoœci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek nauko-

wych nie przeprowadza siê w stosunku do pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akade-
mii Nauk.”;

28)wart. 42wust.2wpkt3wyrazy „poziomakceptowalny” zastêpujesiêwyrazami „poziomzadawalaj¹cy”;
29) w art. 48 w ust. 3 po wyrazach „o których mowa w ust. 1” dodaje siê wyrazy „, a tak¿e w przypadku utraty

przez cz³onka Komitetu nieposzlakowanej opinii lub nieprzestrzegania zasad etyki naukowej”;
30) w art. 49 skreœla siê wyraz „ramowy”;
31) w art. 51 skreœla siê pkt 8.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zasadach finansowania nauki
i uchwali³ do niej 31 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1, 2 i 3 Senat uzna³ za uzasadnione dokonanie zmian w definicjach legalnych
ustawy. W opinii Izby zasadnym jest wskazanie na mo¿liwoœæ poœredniego praktycznego zastosowania no-
wej wiedzy w podstawowych badaniach naukowych (poprawka nr 1) oraz skreœlenie warunku „nastêpne-
go” niewykorzystania produkcji eksperymentalnej, testowania produktów, procesów i us³ug w celach ko-
mercyjnych (poprawka nr 2). W opinii Senatu konieczne jest tak¿e ujêcie w katalogu jednostek naukowych
wszystkich jednostek organizacyjnych posiadaj¹cych osobowoœæ prawn¹ i siedzibê na terytorium RP bez
wzglêdu na uprzednie nadanie kategorii takiej jednostce - art. 2 pkt 9 lit. f ustawy. Zarzutem jaki mo¿na po-
stawiæ powy¿szemu przepisowi jest jego nielogicznoœæ, w kontekœcie art. 42 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art.
2 pkt 9 lit f jednostk¹ naukow¹ jest jednostka organizacyjna posiadaj¹ca kategoriê. Tymczasem zgodnie
z art. 42 ust. 2 kategoriê nadaje siê jednostce naukowej (w tym tak¿e jednostce naukowej okreœlonej w art.
2 pkt 9 lit. f.) Przepisy zawieraj¹ wiêc wzajemn¹ sprzecznoœæ. Nie mo¿na byæ jednostk¹ naukow¹ nie maj¹c
kategorii (art. 2 pkt 9 lit. f) i jednoczeœnie, aby otrzymaæ kategoriê trzeba byæ jednostk¹ naukow¹ (art. 42
ust. 2 w zw. z ust. 3). Zauwa¿aj¹c powy¿sze, Senat uchwali³ poprawkê nr 3.

W opinii Senatu finansowanie przez ministra w³aœciwego do spraw nauki tzw. „badañ w³asnych” po-
winno obejmowaæ finansowanie rozwoju uczestników stacjonarnych jak i niestacjonarnych studiów do-
ktoranckich. Nie znajduj¹c uzasadnienia dla rozró¿nienia tych dwóch form kszta³cenia doktorantów, Se-
nat uchwali³ poprawkê nr 7.

Wobec w¹tpliwoœci, czy wysokoœæ œrodków finansowych na zadania realizowane przez Narodowe Cen-
trum Badañ i Rozwoju (NCBiR) oraz przez Narodowe Centrum Nauki (NCR) okreœlona w art. 6 ust. 6 usta-
wy dotyczyæ ma wartoœci œrodków przekazanych od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy do 2020 r. (³¹czna wyso-
koœæ œrodków w latach 2010 – 2019), czy te¿ wartoœci œrodków przekazanych w roku 2020 (³¹czna wyso-
koœæ œrodków na badania finansowane przez NCBiR i NCN w roku 2020) Senat uzna³ za zasadne uchwa-
lenie poprawki nr 10 przes¹dzaj¹cej, ¿e poziom finansowania „nie mniej ni¿ 50 % œrodków”, dotyczyæ ma
œrodków przeznaczanych na przedmiotowe zadania, corocznie.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 16 Senat d¹¿y³ do oddania istoty art. 18 ust. 5 pkt 3 ustawy. Zgodnie z art. 5
ustawy o instytutach badawczych ministrem nadzoruj¹cym instytut jest minister w³aœciwy ze wzglêdu
na dzia³alnoœæ instytutu. Natomiast zgodnie z rozdzia³em 7 ustawy o instytutach badawczych nadzór nad
dzia³alnoœci¹ instytutu podzielony jest pomiêdzy ministra nadzoruj¹cego a ministra w³aœciwego do
spraw nauki. Uchwalona poprawka zapewnia jednoznacznoœæ przepisu.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 18 Senat kierowa³ siê potrzeb¹ zamieszczenia w przepisie upowa¿niaj¹cym
zupe³nych wytycznych dotycz¹cych treœci upowa¿nienia jako konstytucyjnego warunku jego poprawno-
œci. W ocenie Senatu wytycznym nakazuj¹cym uwzglêdnienie „wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnej po-
mocy publicznej, okreœlonych w przepisach prawa wspólnotowego” nale¿y postawiæ zarzut pozornoœci.
Odsy³aj¹ one, bowiem do postanowieñ, które musz¹ byæ brane pod uwagê przez organ w³aœciwy do wyda-
nia rozporz¹dzenia, w ka¿dym przypadku, bez wzglêdu na to, czy zosta³y sformu³owane w upowa¿nieniu.
(Zasada niedopuszczalnoœci powo³ania siê na przepisy prawa Unii Europejskiej zosta³a potwierdzona
w dokumencie „Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej. Zapewnienie efektywnoœci pra-
wu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym” opublikowanym przez Urz¹d Komitetu Integracji Eu-
ropejskiej i zaakceptowanym przez Rz¹dowe Centrum Legislacji. Zgodnie z tym dokumentem „w wytycz-
nych, nie nale¿y zamieszczaæ ogólnych klauzul nakazuj¹cych ministrowi branie pod uwagê prawa Unii
Europejskiej w regulowanej dziedzinie”.). Z tych samych wzglêdów Senat wprowadzi³ poprawkê nr 22.
W tym przypadku odniesienie do przepisów prawa Unii Europejskiej nie skutkuje zarzutem niekonstytu-
cyjnoœci upowa¿nienia. Nale¿y je jednak oceniæ negatywnie, jako nienios¹ce nowoœci normatywnej.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 20 Senat przes¹dzi³, ¿e wniosek o przyznanie œrodków finansowych bibliote-
kom naukowym sk³ada organizator, rezygnuj¹c jednoczeœnie z wymogu opiniowania wniosku. W opinii
Senatu poprawka usuwa niespójnoœæ uregulowañ ustawy z przepisami ustawy o bibliotekach. Zgodnie
z art. 8 tej ostatniej, biblioteki s¹ organizowane i prowadzone przez organizatora. W tym kontekœcie
art. 25 ust. 4 uchwalonej przez Sejm ustawy nie pozwala odpowiedzieæ na pytanie, jaki podmiot sk³ada
wniosek o przyznanie œrodków finansowych, a jaki podmiot go opiniuje. Poprawka Senatu usuwa w¹tpli-
woœci interpretacyjne.

Senat w poprawce nr 24 zdecydowa³ o wyeliminowaniu dysproporcji w traktowaniu osób skazanych
za nieumyœlne przestêpstwa i nieumyœlne przestêpstwa skarbowe Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 cz³on-
kiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych nie mo¿e byæ osoba, która by³a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe. Senat zauwa¿a, ¿e, zgodnie z brzmie-
niem przepisu przyjêtym przez Sejm, przeszkodê w objêciu cz³onkostwa Komitetu bêdzie stanowi³o ska-
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zanie za nieumyœlne przestêpstwo skarbowe (zagro¿one kar¹ grzywny), nie bêdzie zaœ stanowi³o tej prze-
szkody skazanie za - charakteryzuj¹ce siê wiêkszym stopniem szkodliwoœci spo³ecznej - nieumyœlne
przestêpstwo stypizowane w kodeksie karnym (np. nieumyœlne spowodowanie œmierci; przestêpstwo za-
gro¿one kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci, czy te¿ nieumyœlne wyrz¹dzenie znacznej szkody maj¹tkowej
w zwi¹zku z prowadzeniem spraw maj¹tkowych lub dzia³alnoœci gospodarczej; przestêpstwo zagro¿one
kar¹ do 3 lata pozbawienia wolnoœci).

Przepis art. 38 ust. 1 ustawy okreœla przes³anki powoduj¹ce wygaœniecie cz³onkostwa w Komitecie
Ewaluacji Jednostek Naukowych z mocy samej ustawy. Jedn¹ z przes³anek jest utrata nieposzlakowanej
opinii i nieprzestrzeganie zasad etyki naukowej (art. 38 ust. 1pkt 3 w zw. z art. 37 ust. 1 pkt 2). Taka kon-
strukcja przepisu czyni w¹tpliwym ustalenie momentu wygaœniêcia cz³onkostwa w Komitecie w wyniku
zaistnienia tej przes³anki (tak¿e w szczególnym kontekœcie wa¿noœci uchwa³ podejmowanych przez Ko-
mitet z udzia³em osoby, której cz³onkostwo wygas³o z mocy samego prawa). W opinii Senatu zasadnym
jest przeniesienie przedmiotowej przes³anki do katalogu przyczyn umo¿liwiaj¹cych odwo³anie cz³onka
Komitetu (poprawki nr 25 i 29).

Zgodnie z art. ust. 2 przewodnicz¹cy Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zwo³uje posiedzenia
plenarne Komitetu, przewodniczy jego obradom, reprezentuje Komitet na zewn¹trz oraz podpisuje
uchwa³y Komitetu i komisji. Zdaniem Izby nieuzasadnion¹ jest konstrukcja prawna, w której jeden z or-
ganów Komitetu (Przewodnicz¹cy) podpisuje uchwa³y drugiego (Komisji). Zgodnie z zakwestionowanym
przez Senat przepisem, uchwa³ê komisji - bêd¹c¹ odzwierciedleniem zdarzeñ powsta³ych podczas jej ob-
rad - podpisuje osoba nie tylko nieprzewodnicz¹ca, ale nawet nieuczestnicz¹ca w jej obradach. Maj¹c na
uwadze powy¿sze, kieruj¹c siê zapewnieniem racjonalnoœci i jednoznacznoœci przepisów ustawy Senat
wprowadzi³ poprawkê nr 26, wskazuj¹c¹ na przewodnicz¹cego Komisji jako organizuj¹cego i kieruj¹ce-
go pracami komisji oraz podpisuj¹cego jej uchwa³y.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 jednostce naukowej, w wyniku kompleksowej oceny jej dzia³alnoœci, przyznaje
siê odpowiedni¹ kategoriê. Jednoczeœnie art. 42 ust. 3 traktuj¹c o kryteriach oceny pomija pomocnicze
jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk. Wobec w¹tpliwoœci wynikaj¹cych z powy¿szych przepisów
Senat, odczytuj¹c intencjê ustawodawcy jako zamiar wy³¹czenia spod kategoryzacji pomocniczych je-
dnostek naukowych PAN, uchwali³ poprawkê nr 27.

W opinii Izby okreœlenie kategorii B jednostki naukowej, przyznawanej w wyniku jej kompleksowej
oceny, nie oddaje w pe³ni faktycznego miejsca tej kategoryzacji, na skali ocen przyjêtej przez ustawodaw-
cê (A+, A, B, C). Senat uzna³ za adekwatne okreœlenie poziomu oceny jako „zadawalaj¹cego”, a nie „adek-
watnego” (poprawka nr 28).

Uchwalaj¹c poprawkê nr 31 Senat wykreœli³ z katalogu zadañ Komitetu Polityki Naukowej opiniowa-
nie i ocenê wniosków o finansowanie inwestycji w zakresie du¿ej infrastruktury badawczej. W opinii Izby
zasiêganie opinii Komitetu jest niecelowe z uwagi na analogiczne uprawnienia przyznane w tym zakresie
zespo³om, o których mowa w art. 52 ust. 1 - 3 ustawy.

Przyjmuj¹c poprawki nr 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 30 Senat mia³ na celu upo-
rz¹dkowanie, doprecyzowanie, skorygowanie b¹dŸ uzupe³nienie przepisów ustawy. Poprawki nr 4 i 6
przenosz¹ skróty nazw „Narodowe Centrum Nauki” i „Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju” ze s³ownicz-
ka ustawy do przepisów, w których po raz pierwszy okreœlenia te zosta³y u¿yte (zgodnie z § 154 ust. 2 - 4
Zasad techniki prawodawczej). Poprawka nr 5 precyzuje przepisy ustawy. Poprawki nr 8 i 19 jednoznacz-
nie wskazuj¹ na Ÿród³o pochodzenia wskazanych w przepisie œrodków finansowych. Poprawki nr 9 i 23
koryguj¹ nieprecyzyjne i niekonsekwentne odes³ania oraz ujednolicaj¹ przepisy ustawy. Poprawki nr 11,
15 i 17 skreœlaj¹ zbêdne powtórzenia i odes³ania w przepisach pos³uguj¹cych siê definicjami sformu³o-
wanymi w ustawie. Poprawki nr 12 i 13 koryguj¹ odes³ania w celu zapewnienia jednoznacznoœci przepi-
sów. Poprawka nr 14 koryguje b³êdne odes³anie. Poprawka nr 21 ujednolica sposób formu³owania prze-
pisów przejœciowych. Poprawka nr 30 skreœla zbêdny wyraz.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o Naro-
dowym Centrum Badañ i Rozwoju, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 5 w pkt 3 wyraz „opinii” zastêpuje siê wyrazem „zgody”;
2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2 i w art. 12 w ust. 2 w pkt 2 w po wyrazach „przestêpstwo lub” dodaje siê wyraz

„umyœlne”;
3) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.Do skutecznoœci oœwiadczeñ woli Dyrektora w zakresie rozporz¹dzania maj¹tkiem Centrum po-
wy¿ej wartoœci okreœlonej w statucie konieczna jest zgoda Rady.”;

4) w art. 15:
a) w ust. 2 skreœla siê pkt 7,
b) po ust. 2 dodaje siê ust. … w brzmieniu:

„…Radawyra¿azgodênarozporz¹dzaniemaj¹tkiemCentrumpowy¿ejwartoœciokreœlonejwstatucie.”;
5) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obs³ugê administracyjn¹, prawn¹ oraz finansow¹ organów Centrum zapewnia Biuro Centrum,
zwane dalej „Biurem”.”;

6) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po up³ywie terminu, o którym mowa w art. 22, niezw³ocznie upowszechnia siê listê kandydatów,

którzy spe³niaj¹ wymagania formalne okreœlone w og³oszeniu o naborze, w sposób, o którym mo-
wa w art. 20 ust. 2.”;

7) w art. 25 w ust. 3 wyrazy „na stronie podmiotowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej
i w miejscu powszechnie dostêpnym w siedzibie Centrum” zastêpuje siê wyrazami „w sposób, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 2”;

8) w art. 26 skreœla siê wyrazy „, wymienionych w protokole tego naboru”;
9) w art. 26 wyrazy „art. 25” zastêpuje siê wyrazami „art. 20 ust. 2”;

10) w art. 33 w ust. 2 w czêœci wspólnej skreœla siê wyrazy „wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnej pomocy
publicznej okreœlonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz”;

11) w art. 37 w ust. 1 w pkt 10 wyrazy „pkt 1-9” zastêpuje siê wyrazami „pkt 1-8”;
12) w art. 37 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „w podmiocie” zastêpuje siê wyrazami „przez podmiot”;
13) w art. 40 w ust. 2 wyrazy „Dyrektora w sprawie przyznania œrodków finansowych na wykonanie pro-

jektu lub decyzji zawieraj¹cej promesê finansowania” zastêpuje siê wyrazami „, o której mowa w ust.
1, lub promesy”;

14) w art. 40 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych na-
ruszeñ formalnoprawnych”;

15) w art. 40 po ust. 2 dodaje siê ust.... w brzmieniu:
„… Komisja odwo³awcza Rady lub Komitet Steruj¹cy wydaje decyzjê w sprawie przyznania lub odmowy

przyznaniaœrodków finansowychniepóŸniejni¿w terminie3miesiêcyoddnia z³o¿eniaodwo³ania.”;
16) w art. 47:

a)wust.1u¿ytyporazpierwszywyraz „publicznych”zastêpujesiêwyrazami „,októrychmowawart.46,”,
b) skreœla siê ust. 2.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o Narodowym Cen-
trum Badañ i Rozwoju i uchwali³ do niej 16 poprawek.

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ do skutecznoœci oœwiadczeñ woli Dyrektora w zakresie rozporz¹dzania
maj¹tkiem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju powy¿ej wartoœci okreœlonej w statucie konieczna jest
opinia Rady. Z uwagi na to, ¿e opinia jest jedynie form¹ wyra¿enia pogl¹du i nie ma charakteru wi¹¿¹ce-
go, Senat uzna³ za zasadne ograniczenie samodzielnoœci Dyrektora w tym zakresie poprzez wprowadze-
nie koniecznoœci wyra¿enia zgody przez Radê odnoœnie do rozporz¹dzania przez niego maj¹tkiem Cen-
trum powy¿ej wartoœci okreœlonej w statucie. W zwi¹zku z powy¿szym Senat przyj¹³ poprawki nr 1, 3 i 4.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat nie znalaz³ uzasadnienia dla przyjêtej w przedmiotowej ustawie dys-
proporcji w traktowaniu osób skazanych za nieumyœlne przestêpstwa i nieumyœlne przestêpstwa skar-
bowe oraz uzna³ za zasadne zrównanie sytuacji prawnej tej kategorii podmiotów, poprzez wi¹zanie mo¿li-
woœci kandydowania na stanowisko Dyrektora, jego zastêpcy albo cz³onka Rady Centrum tylko ze skaza-
niem za umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Ponadto Senat uzna³ za celowe doprecyzowanie, i¿ Biuro Centrum zapewnia organom Centrum nie tyl-
ko obs³ugê administracyjn¹, lecz tak¿e prawn¹ oraz finansow¹ (poprawka nr 5).

W œwietle przyjêtych rozwi¹zañ minister w³aœciwy do spraw nauki zosta³ obowi¹zany do okreœlenia,
w drodze rozporz¹dzenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za poœrednictwem Narodowe-
go Centrum Badañ i Rozwoju z uwzglêdnieniem m.in. wymagañ dotycz¹cych dopuszczalnej pomocy pub-
licznej okreœlonych w przepisach prawa wspólnotowego. Tak okreœlonym wytycznym mo¿na postawiæ za-
rzut pozornoœci. Odsy³aj¹, bowiem „do (...) postanowieñ, które prawodawca musia³by braæ pod uwagê,
niezale¿nie od tego, czy tego rodzaju odes³anie sformu³owano”. Zamieszczenie w przepisie upowa¿nia-
j¹cym zupe³nych wytycznych dotycz¹cych treœci rozporz¹dzenia jest konstytucyjnym warunkiem popra-
wnoœci przepisu upowa¿niaj¹cego. Zasada niedopuszczalnoœci powo³ania siê na przepisy prawa wspól-
notowego zosta³a potwierdzona w dokumencie „Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki prawodawczej.
Zapewnienie efektywnoœci prawu Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym” opublikowanym przez
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej i zaakceptowanym przez Rz¹dowe Centrum Legislacji. Zgodnie
z tym dokumentem „w wytycznych, nie nale¿y zamieszczaæ ogólnych klauzul nakazuj¹cych ministrowi
branie pod uwagê prawa Unii Europejskiej w regulowanej dziedzinie” a jedyny wyj¹tek dotyczy transpo-
zycji dyrektywy w przypadku, gdy „z uwagi na konkretne uregulowanie danej sprawy w dyrektywie usta-
wodawca krajowy nie ma swobody w kszta³towaniu treœci rozporz¹dzenia i jest to jedyna wytyczna, któr¹
minister powinien siê kierowaæ”.

Maj¹c powy¿sze na uwadze Senat uzna³ za zasadne wykreœlenie kwestionowanego elementu wytycz-
nych dotycz¹cych treœci rozporz¹dzenia i w tym celu przyj¹³ poprawkê nr 10.

Przedmiotowa ustawa przewiduje, ¿e w konkursie na wykonanie projektów mog¹ braæ udzia³ m.in.
przedsiêbiorcy prowadz¹cy badania naukowe w innej formie organizacyjnej ni¿ okreœlone w pkt 1-9
art. 37 ust. 1. Natomiast pkt 9 wymienionego artyku³u mówi o osobach fizycznych. W zwi¹zku z tym Se-
nat przyj¹³ poprawkê nr 11, która ma na celu doprecyzowanie tego przepisu.

W myœl art. 40 ust. 2 odwo³anie od decyzji Dyrektora w sprawie przyznania œrodków finansowych na
wykonanie projektów lub decyzji zawieraj¹cej promesê przys³uguje jednie w przypadku naruszenia pro-
cedury konkursowej lub innych naruszeñ formalnoprawnych. Senat uzna³, ¿e przyjête ograniczenie
w tym zakresie jest niezasadne i przyj¹³ poprawkê nr 14 maj¹c¹ na celu jego zniesienie.

Ponadto w œwietle przyjêtych rozwi¹zañ od wymienionej decyzji Dyrektora przys³uguje odwo³anie do
komisji odwo³awczej Rady, a przypadku projektów w zakresie badañ naukowych lub prac rozwojowych
na rzecz obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa do Komitetu Steruj¹cego. Nie zosta³ jednak okreœlony ter-
min, w jakim komisja odwo³awcza Rady lub Komitet Steruj¹cy rozpatruj¹ odwo³anie od decyzji Dyrekto-
ra. W zwi¹zku z powy¿szym Senat przyj¹³ poprawkê nr 15 w celu sprecyzowania tego terminu.

Zasady gospodarowania œrodkami publicznymi pochodz¹cymi z bud¿etu Unii Europejskiej oraz z in-
nych Ÿróde³ zagranicznych okreœlaj¹ przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Natomiast œrodki z tych Ÿróde³ bêd¹ wydatkowane na cele okreœlone w przepisach ustawy o Narodowym
Centrum Badañ i Rozwoju. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki nr 16,
w celu dokonania modyfikacji art. 47 poprzez m.in. jednoznacznie wskazanie, i¿ wydatkowanie wszelkich
przychodów Centrum jest dokonywane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

W celu zapewnienia skrótowoœci tekstu i usuniêcia zbêdnych powtórzeñ Senat przyj¹³ poprawki nr 6,
7, 8, 9 i 13.

Ponadto Senat przyj¹³ poprawkê nr 12, która ma charakter jêzykowy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o Narodowym Centrum Nauki

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o Naro-
dowym Centrum Nauki, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 21 wyraz „okreœla” zastêpuje siê wyrazem

„okreœli”;
2) w art. 4 w ust. 4 w pkt 2 oraz w art. 15 w ust. 4 w pkt 3 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê

wyrazami „umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
3) w art. 17 w ust. 9 wyraz „przepisy” zastêpuje siê wyrazem „przepis”;
4) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. Obs³ugê administracyjn¹, prawn¹ oraz finansow¹ organów Centrum zapewnia Biuro Cen-
trum.”;

5) w art. 20 w ust. 5 skreœla siê wyraz „rozwoju”;
6) w art. 27 w ust. 4, w art. 28 w ust. 2, w art. 34 w ust. 1, w ust. 3 w pkt 2 i w ust. 4 oraz w art. 35 w ust. 1

po wyrazach „art. 10” dodaje siê wyrazy „pkt 1-8 i 10”;
7) w art. 27 w ust. 4 wyrazy „jednostkê naukow¹ przejmuj¹c¹” zastêpuje siê wyrazami „podmiot przej-

muj¹cy”;
8) w art. 33 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, w przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych

naruszeñ formalnoprawnych,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o Narodowym Cen-
trum Nauki i uchwali³ do niej 8 poprawek.

Ustawa w art. 1 ust. 5, upowa¿niaj¹cym ministra do nadania w drodze rozporz¹dzenia statutu Narodo-
wemu Centrum Nauki (NCN), pos³uguje siê formu³¹ „okreœla w drodze rozporz¹dzenia” odstêpuj¹c od za-
sady przyjêtej w pozosta³ych przepisach upowa¿niaj¹cych, w których konsekwentnie pos³uguje siê wyra-
¿eniem „okreœli w drodze rozporz¹dzenia” (art. 6, art. 10 ust. 2, art. 14 ust. 3, art. 17 ust. 10, art. 22 ust. 4
i art. 37 ust. 2). Podobnie przepisy upowa¿niaj¹ce Radê NCN do okreœlenia odpowiednio regulaminu
przyznawania œrodków na realizacjê zadañ finansowanych przez NCN (art. 21) oraz regulaminu konkur-
su na stanowisko Koordynatora Dyscyplin oraz sposobu dokumentowania spe³niania wymagañ doty-
cz¹cych doœwiadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydatów (art. 23 ust. 6) sformu³owane zosta³y nie-
jednolicie. D¹¿¹c do wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwoœci interpretacyjnych i zachowania spójno-
œci w ramach ustawy, maj¹c jednoczeœnie na uwadze, i¿ zasady techniki prawodawczej (§ 68 ust. 3, §69)
przewiduj¹ formu³owanie przepisów upowa¿niaj¹cych z zastosowaniem wyra¿enia „okreœli”, Senat
uchwali³ poprawkê nr 1.

W przepisach okreœlaj¹cych katalog wymagañ, jakie powinien spe³niaæ kandydat na stanowisko Dy-
rektora NCN (art. 4 ust. 4 pkt 2), zastêpcy Dyrektora (art. 5 ust. 3) oraz cz³onka Rady NCN (art. 15 ust. 4
pkt 3) wskazano, ¿e kandydat nie mo¿e byæ skazany prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo
lub przestêpstwo skarbowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 1 pkt 3 fakt skazania za
którekolwiek ze wskazanych przestêpstw skutkowaæ bêdzie odwo³aniem odpowiednio Dyrektora, jego
zastêpcy lub cz³onka Rady. Z przepisów wynika zatem, ¿e skazanie za przestêpstwo skarbowe uniemo¿li-
wia objêcie stanowiska Dyrektora, zastêpcy lub cz³onka Rady albo jest przyczyn¹ odwo³ania ze stanowis-
ka nawet je¿eli zosta³o pope³nione nieumyœlnie.

Senat zauwa¿y³, ¿e obecnie w kodeksie karnym skarbowym nieumyœlne przestêpstwa skarbowe s¹
stypizowane w art. 84 § 1, art. 96 § 1, art. 106³ § 1 i art. 111 § 1. Wszystkie polegaj¹ na nieumyœlnym dopu-
szczeniu do pope³nienia czynu zabronionego poprzez niedope³nienie obowi¹zku nadzoru nad przestrze-
ganiem regu³ obowi¹zuj¹cych w dzia³alnoœci przedsiêbiorcy lub innej jednostki organizacyjnej i s¹ zagro-
¿one kar¹ grzywny. S¹ to wiêc czyny o stosunkowo niewielkiej szkodliwoœci spo³ecznej. Mimo tego, po-
pe³nienie ich bêdzie stanowi³o przeszkodê w objêciu stanowiska Dyrektora, zastêpcy Dyrektora, czy te¿
cz³onka Rady.

Jednoczeœnie skazanie za nieumyœlne spowodowanie œmierci (art. 155 kk) – przestêpstwo zagro¿one
kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci, za nieumyœlne spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu
(art. 156 § 2 kk) – 3 lata pozbawienia wolnoœci, za nieumyœlne sprowadzenie zdarzenia, które zagra¿a ¿y-
ciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 § 2 kk) - 5 lat pozbawienia wolno-
œci, albo za nieumyœlne wyrz¹dzenie znacznej szkody maj¹tkowej w zwi¹zku z prowadzeniem spraw ma-
j¹tkowych lub dzia³alnoœci gospodarczej (art. 296 § 4 kk) – 3 lata pozbawienia wolnoœci nie bêdzie stano-
wi³o przeszkody dla zajmowania wymienionych powy¿ej stanowisk.

W opinii Izby nie ma uzasadnienia dla ró¿nicowania formy winy w zale¿noœci od tego czy pope³niony
czyn jest przestêpstwem, czy przestêpstwem skarbowym. W zwi¹zku z tym Senat w poprawce nr 2 zdecy-
dowa³ o wyeliminowaniu dysproporcji w traktowaniu osób skazanych za nieumyœlne przestêpstwa i nie-
umyœlne przestêpstwa skarbowe i zrównaniu sytuacji prawnej tych kategorii podmiotów poprzez wi¹za-
nie braku mo¿liwoœci kandydowania na stanowisko Dyrektora, jego zastêpcy albo cz³onka Rady i zajmo-
wania tych stanowisk ze skazaniem za umyœlne przestêpstwo skarbowe.

Senat wprowadzi³ ponadto poprawkê redakcyjn¹ doprecyzowuj¹c odes³anie do art. 13 ust. 2 w art. 17
ust. 9, w taki sposób jak ma to miejsce w art. 22 ust. 3 (poprawka nr 3).

Ponadto Senat uzna³, i¿ nale¿y doprecyzowaæ przepis art. 19 wskazuj¹c, i¿ Biuro NCN zapewnia orga-
nom NCN nie tylko obs³ugê administracyjn¹ lecz tak¿e prawn¹ oraz finansow¹ (poprawka nr 4).

W poprawce nr 5 Izba skorelowa³a przepis art. 20 ust. 5, zgodnie z którym NCN mo¿e zlecaæ wykonywanie
zadañ w zakresie wspierania badañ podstawowych podmiotom dzia³aj¹cym na rzecz rozwoju nauki, z usta-
w¹ozasadach finansowanianauki,którawart. 2pkt11stanowiopodmiociedzia³aj¹cymnarzecznauki.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 6 Senat dostosowa³ odes³ania do ustawy o zasadach finansowania nauki
uwzglêdniaj¹c brzmienie art. 10 ustawy o zasadach finansowania nauki, okreœlaj¹cego katalog podmio-
tów, które mog¹ wystêpowaæ do NCN z wnioskiem o przyznanie œrodków finansowych na realizacjê okreœ-
lonych zadañ.

Ustawa w art. 27 ust. 4 przewiduje mo¿liwoœæ zmiany miejsca realizacji projektu badawczego na wnio-
sek kierownika projektu „po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez podmiot, o którym mowa w art. 10
ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasadach finansowania nauki, realizuj¹cy projekt i jednostkê naukow¹
przejmuj¹c¹ realizacjê projektu”. Analiza przepisów ustawy o Narodowym Centrum Badañ i Rozwoju oraz
ustawy o zasadach finansowania nauki doprowadzi³a do wniosku, ¿e jako podmiot w³aœciwy do opiniowa-
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nia wniosku w zakresie zmiany miejsca realizacji projektu powinien byæ wskazany „podmiot przejmuj¹cy
realizacjê projektu”, a nie „jednostka naukowa przejmuj¹ca realizacjê projektu” (poprawka nr 7).

Przepis art. 33 ust. 2 stanowi, ¿e od decyzji Dyrektora NCN w sprawie przyznania œrodków finanso-
wych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursu przys³uguje odwo³anie „w przy-
padku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeñ formalnoprawnych”. W opinii Izby zawê-
¿enie przes³anek do wniesienia odwo³ania jest niecelowe, zaœ osoba niezadowolona z decyzji Dyrektora
powinna mieæ mo¿liwoœæ wniesienia odwo³ania bez koniecznoœci wskazywania konkretnych naruszeñ.
W poprawce nr 8 Senat wyeliminowa³ to ograniczenie.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o instytutach badawczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o insty-
tutach badawczych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „tego instytutu” zastêpuje siê wyrazami „instytutu przekszta³canego lub

w³¹czanego”;
2) w art. 15 w ust. 3 wyrazy „prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy, prawa” zastêpuje siê wyrazami „pra-

wo ochronne na wzór u¿ytkowy, prawo”;
3) w art. 16 w ust. 4 wyraz „zasad¹” zastêpuje siê wyrazami „zasadami legalnoœci, rzetelnoœci,”;
4) w art. 17 w ust. 8 wyrazy „ust. 1-4 i 5-7” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1-7”;
5) w art. 18:

a) w ust. 10 wyrazy „plan finansowy, zwany dalej „planem”” zastêpuje siê wyrazami „roczny plan fi-
nansowy”,

b) w ust. 11 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Roczny plan” dodaje siê wyraz „finanso-
wy”,

c) w ust. 12 wyraz „Plan” zastêpuje siê wyrazami „Roczny plan finansowy”;
6) w art. 19 w ust. 3 w pkt 3:

a) skreœla siê wyrazy „odpisu na fundusz nagród dokonuje siê zaliczkowo w bie¿¹cym roku obroto-
wym, z tym ¿e”,

b) po wyrazie „wyp³ata” dodaje siê wyrazy „z funduszu”;
7) w art. 24 w ust. 6 w pkt 5 wyrazy „przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêp-

stwo skarbowe”;
8) w art. 25 w ust. 1 wyraz „kadencji” zastêpuje siê wyrazami „okresu, o którym mowa w art. 24 ust. 2,”;
9) w art. 26:

a) w ust. 1 w pkt 1 wyraz „niespe³nienia” zastêpuje siê wyrazem „niespe³niania”,
b) w ust. 2 skreœla siê pkt 1;

10) w art. 26 w ust. 1 w pkt 3 kropkê zastêpuje siê œrednikiem i dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) niezastosowania siê do zaleceñ pokontrolnych, o których mowa w art. 35 ust. 3.”;

11) w art. 26 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „praworz¹dnoœci, rzetelnoœci i gospodarnoœci” zastêpuje siê wyraza-
mi „legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci, gospodarnoœci i oszczêdnoœci”;

12) w art. 35 w ust. 3 skreœla siê zdanie drugie;
13) w art. 45 w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie „przestêpstwo” dodaje siê wyrazy „lub umyœlne przestêpstwo

skarbowe”;
14) w art. 56 w ust. 2 w zdaniu drugim oraz w art. 58 w ust. 8:

a) po wyrazie „przestêpstwo” dodaje siê wyrazy „lub przestêpstwo skarbowe”,
b) po wyrazie „przestêpstwa” dodaje siê wyrazy „lub przestêpstwa skarbowego”;

15) w art. 56 w ust. 6 skreœla siê wyrazy „pkt 1-3”;
16) w art. 56 w ust. 6 wyrazy „przestêpstwo umyœlne” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêpstwo lub

umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
17) w art. 58 w ust. 4 wyraz „kasacja” zastêpuje siê wyrazami „skarga kasacyjna”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o instytutach ba-
dawczych i uchwali³ do niej 17 poprawek.

Senat uzna³, i¿ nale¿y wyeliminowaæ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e przy przekszta³ceniu instytutu badaw-
czego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub jego w³¹czeniu do uczelni publicznej lub do insty-
tutu naukowego Polskiej Akademii Nauk nale¿y zasiêgn¹æ opinii instytutu badawczego przekszta³cane-
go lub w³¹czanego. W tym celu uchwalona zosta³a poprawka nr 1 o charakterze precyzuj¹cym.

Ustawa w art. 16 ust. 4 stanowi, ¿e gospodarowanie mieniem instytutu badawczego odbywa siê zgod-
nie z zasad¹ celowoœci, gospodarnoœci i oszczêdnoœci. Jednoczeœnie art. 24 ust. 1 pkt 3 przewiduje, i¿ dy-
rektor instytutu zarz¹dza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizacjê jego za-
dañ statutowych, zgodnie z zasadami okreœlonymi w art. 16 ust. 4. Natomiast art. 26 ust. 2 pkt 2 przewi-
duje mo¿liwoœæ odwo³ania dyrektora w przypadku dzia³ania niezgodnego z zasadami praworz¹dnoœci,
rzetelnoœci i gospodarnoœci. Senat zwróci³ uwagê, ¿e pomiêdzy przepisami art. 16 ust. 4 i art. 26 ust. 2 pkt
2 zachodzi niespójnoœæ. Izba uzna³a zatem, ¿e nale¿y ujednoliciæ katalog zasad, zgodnie z którymi powin-
no odbywaæ siê gospodarowanie mieniem instytutu badawczego i których naruszenie mo¿e skutkowaæ
odwo³aniem dyrektora, wskazuj¹c na zasady legalnoœci, rzetelnoœci, celowoœci, gospodarnoœci i oszczê-
dnoœci (poprawki nr 3 i 11).

Bior¹c pod uwagê stanowisko Rady G³ównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Senat w poprawce
nr 6 zdecydowa³ o wyeliminowaniu czêœci przepisu art. 19 ust. 3 pkt 3 wskazuj¹cej, ¿e odpisu na fundusz
nagród dokonuje siê zaliczkowo w bie¿¹cym roku obrotowym.

W przepisie art. 24 ust. 6 w katalogu wymagañ jakie powinien spe³niaæ dyrektor instytutu badawczego
wskazano, i¿ osoba taka nie mo¿e byæ skazana prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub
przestêpstwo skarbowe. Fakt skazania za którekolwiek ze wskazanych przestêpstw skutkowaæ bêdzie
odwo³aniem dyrektora (art. 26 ust. 1 pkt 1). Z przepisów wynika zatem, ¿e skazanie za przestêpstwo skar-
bowe uniemo¿liwia objêcie stanowiska dyrektora lub jest przyczyn¹ odwo³ania ze stanowiska nawet je¿e-
li zosta³o pope³nione nieumyœlnie.

Senat zauwa¿y³, ¿e obecnie w kodeksie karnym skarbowym nieumyœlne przestêpstwa skarbowe s¹
stypizowane w art. 84 § 1, art. 96 § 1, art. 106³ § 1 i art. 111 § 1. Wszystkie polegaj¹ na nieumyœlnym dopu-
szczeniu do pope³nienia czynu zabronionego poprzez niedope³nienie obowi¹zku nadzoru nad przestrze-
ganiem regu³ obowi¹zuj¹cych w dzia³alnoœci przedsiêbiorcy lub innej jednostki organizacyjnej i s¹ zagro-
¿one kar¹ grzywny. S¹ to wiêc czyny o stosunkowo niewielkiej szkodliwoœci spo³ecznej. Mimo tego, po-
pe³nienie ich bêdzie stanowi³o przeszkodê w zajmowaniu stanowiska dyrektora instytutu.

Jednoczeœnie skazanie za nieumyœlne spowodowanie œmierci (art. 155 kk) – przestêpstwo zagro¿one
kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci, za nieumyœlne spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu (art.
156 § 2 kk) - 3 lata pozbawienia wolnoœci, za nieumyœlne sprowadzenie zdarzenia, które zagra¿a ¿yciu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 § 2 kk) - 5 lat pozbawienia wolnoœci, albo
za nieumyœlne wyrz¹dzenie znacznej szkody maj¹tkowej w zwi¹zku z prowadzeniem spraw maj¹tkowych
lub dzia³alnoœci gospodarczej (art. 296 § 4 kk) - 3 lata pozbawienia wolnoœci, nie bêdzie stanowi³o prze-
szkody dla zajmowania takiego stanowiska.

W opinii Izby nie ma uzasadnienia dla ró¿nicowania formy winy w zale¿noœci od tego czy pope³niony
czyn jest przestêpstwem, czy przestêpstwem skarbowym. W zwi¹zku z tym Senat zdecydowa³ o wyelimi-
nowaniu dysproporcji w traktowaniu osób skazanych za nieumyœlne przestêpstwa i nieumyœlne prze-
stêpstwa skarbowe i zrównaniu sytuacji prawnej tych kategorii podmiotów poprzez wi¹zanie braku mo¿-
liwoœci zajmowania stanowiska dyrektora ze skazaniem za umyœlne przestêpstwo skarbowe. Senat za-
uwa¿y³ równie¿, ¿e w dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych znajduje
siê regulacja, zgodnie z któr¹ funkcjê dyrektora mo¿e pe³niæ osoba, która nie by³a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (art. 21 ust. 3). Maj¹c powy¿sze
na wzglêdzie Senat uchwali³ poprawkê nr 7.

W opinii Izby zasadnym by³o ponadto dokonanie odpowiednich zmian w art. 45 ust. 3 pkt 4 poprzez
wskazanie, ¿e rozwi¹zanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem naukowym
instytutu badawczego mo¿e nast¹piæ w przypadku skazania takiego pracownika prawomocnym wyro-
kiem s¹du za umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe (poprawka nr 13). Senat zmo-
dyfikowa³ równie¿ przepisy dotycz¹ce postêpowania dyscyplinarnego, w tym art. 56 ust. 2 i ust. 6 oraz
art. 58 ust. 8 (poprawki nr 14 i 16).

Przepis art. 26 zawiera katalog obligatoryjnych (ust. 1) i fakultatywnych (ust. 2) przes³anek odwo³ania
dyrektora. Senat zauwa¿y³, ¿e przes³anki sformu³owane w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 s¹ to¿same. Przes³an-
kami tymi s¹ warunki okreœlone w art. 24 ust. 6 pkt 2 i 5, czyli korzystanie z pe³ni praw publicznych i nie-
bycie skazanym prawomocnym wyrokiem za umyœlne przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe. Senat
powzi¹³ w¹tpliwoœæ czy w przypadku niespe³niania przez dyrektora wskazanych warunków minister bê-
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dzie mia³ obowi¹zek odwo³aæ dyrektora czy te¿ odwo³anie to bêdzie mia³o charakter fakultatywny. W opi-
nii Izby fakt bycia skazanym za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe i niekorzystania z pe³ni praw
publicznych powinien byæ podstaw¹ obligatoryjnego odwo³ania dyrektora. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie
Senat uchwali³ poprawkê nr 9.

Przepis art. 35 ust. 3 stanowi, i¿ w razie stwierdzenia nieprawid³owoœci w dzia³alnoœci organów instytutu
badawczego, polegaj¹cych na naruszeniu prawa lub statutu oraz nieprawid³owoœci wydatkowania œrod-
ków publicznych, minister nadzoruj¹cy wydaje zalecenia pokontrolne i zobowi¹zuje w wyst¹pieniu pokon-
trolnym dyrektora i przewodnicz¹cego rady naukowej do ich realizacji w okreœlonym terminie. Zdanie dru-
gie tego przepisu wskazuje, ¿e w przypadku niezastosowania siê do zaleceñ pokontrolnych stosuje siê
art. 26 ust. 1 i 3, co oznacza, ¿e minister jest obowi¹zany do odwo³ania dyrektora. Katalog przyczyn odwo³a-
nia dyrektora zawarty w art. 26 ust. 1 ma charakter zamkniêty, a zatem, w opinii Senatu, zasadnym jest
przeniesienie treœci zdania drugiego z art. 35 ust. 3 do art. 26 ust. 1. Zabieg taki pozwoli na wyeliminowanie
w¹tpliwoœci co do katalogu obligatoryjnych przyczyn odwo³ania dyrektora (poprawki nr 10 i 12).

Zgodnie z art. 58 ust. 4 od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom s³u¿y odwo³anie
do S¹du Apelacyjnego w Warszawie. Do odwo³ania bêdzie stosowa³o siê przepisy Kodeksu postêpowania
cywilnego dotycz¹ce apelacji. Od tego orzeczenia nie bêdzie stronom przys³ugiwa³a kasacja. Senat zwró-
ci³ uwagê, i¿ wymieniony przepis obarczony jest pewn¹ niezrêcznoœci¹ terminologiczn¹. Od dnia 6 lutego
2005 r. w Kodeksie postêpowania cywilnego okreœlenie „kasacja” zosta³o zast¹pione terminem „skarga
kasacyjna” i obecnie nale¿y siê pos³ugiwaæ t¹ drug¹ formu³¹. Poprawka nr 17 zosta³a uchwalona w celu
skorelowania terminologii ustawy z Kodeksem postêpowania cywilnego.

Izba uzna³a ponadto, i¿ zasadnym jest wprowadzenie poprawek o charakterze jêzykowym (poprawka nr 2),
ujednolicaj¹cym terminologiê ustawy (poprawki nr 5 i 8) oraz techniczno-legislacyjnym (poprawki 4 i 15).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o Pol-
skiej Akademii Nauk, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „wy³onion¹ w drodze wyborów”;
2) w art. 1 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „strukturê korporacyjn¹ uczonych, zwan¹ dalej „struktur¹ korpora-

cyjn¹”” zastêpuje siê wyrazami „korporacjê uczonych”;
3) u¿yte w art. 2 w ust. 3, w art. 4 w ust. 1, dwukrotnie w art. 79 w ust. 1 w lit. a oraz w art. 94 w ust. 6

w pkt 5 w ró¿nym przypadku wyrazy „struktura korporacyjna” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednim
przypadku wyrazami „korporacja uczonych”, oraz w tytule rozdzia³u 4 i w art. 27 wyrazy „Struktura
korporacyjna” zastêpuje siê wyrazami „Korporacja uczonych”;

4) w art. 9 w ust. 2 wyrazy „przestêpstwo umyœlne lub” zastêpuje siê wyrazami „umyœlne przestêpstwo
lub umyœlne”;

5) w art. 17 w ust. 3 wyraz „s¹” zastêpuje siê wyrazami „mog¹ byæ”;
6) w art. 19 w ust. 2 w pkt 6 wyraz „ustaw” zastêpuje siê wyrazami „aktów normatywnych” oraz wyraz „i”

zastêpuje siê wyrazami „, jej zastosowañ oraz”;
7) w art. 22 w ust. 2 wyrazy „w porozumieniu” zastêpuje siê wyrazem „³¹cznie”;
8) w art. 22 po ust. 3 dodaje siê ust. … w brzmieniu:

„…. Prezes Akademii kszta³tuje politykê naukow¹ w jednostkach naukowych Akademii poprzez
ustanawianie programów pionierskich badañ, w szczególnoœci maj¹cych na celu wspieranie osób
rozpoczynaj¹cych karierê naukow¹.”;

9) w art. 31 w ust. 7 wyrazy „tylko przez dwie kolejne” zastêpuje siê wyrazami „nie d³u¿ej ni¿ przez dwie”;
10) w art. 35 w ust. 7 po wyrazie „funkcjê” dodaje siê wyrazy „nie d³u¿ej ni¿”;
11) w art. 40 w ust. 6 po wyrazach „prac i” dodaje siê wyrazy „sposób wykorzystania wi¹¿¹cych opinii ko-

misji oraz”;
12) w art. 53 w ust. 1 skreœla siê wyraz „jego” oraz wyrazy „przy pomocy zastêpców”;
13) w art. 53 po ust. 6 dodaje siê ust. … w brzmieniu:

„…. Prezes Akademii, na wniosek rady naukowej, mo¿e wyraziæ zgodê na przyst¹pienie do konkursu
na kolejne cztery lata osobie, która pe³ni³a funkcjê dyrektora przez dwa nastêpuj¹ce po sobie
okresy.”;

14) w art. 60 w ust. 1 wyrazy „odpowiednim organem administracji rz¹dowej w³aœciwym do spraw nauki”
zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwym organem administracji”;

15) w art. 62 skreœla siê ust. 2;
16) w art. 62 skreœla siê ust. 3;
17) w art. 68 w ust. 2 wyrazy „art. 44, 45” zastêpuje siê wyrazami „art. 43 pkt 3, art. 44”;
18) w art. 72:

a) w ust. 1 wyrazy „, w tym mieniem jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Aka-
demii,” zastêpuje siê wyrazami „oraz mieniem instytutów”,

b) w ust. 2 po wyrazie „Akademii” dodaje siê wyrazy „oraz mienie instytutów”;
19) w art. 72 w ust. 1 wyraz „zasad¹” zastêpuje siê wyrazem „zasadami”;
20) w art. 73 w ust. 1 wyrazy „, w tym instytutów,” zastêpuje siê wyrazami „oraz instytutów”;
21) w art. 96 w ust. 1 po wyrazie „okresowym” dodaje siê wyrazy „, dokonywanym przez radê naukow¹,”;
22) w art. 97 po wyrazie „naukowi” dodaje siê „oraz pracownicy badawczo-techniczni”;
23) w art. 101 w ust. 3 w pkt 4 oraz w art. 112 w ust. 6 wyrazy „przestêpstwo umyœlne” zastêpuje siê wyra-

zami „umyœlne przestêpstwo lub umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
24) w art. 118 wyrazy „art. 95” zastêpuje siê wyrazami „art. 82”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o Polskiej Akademii Nauk i uchwali³
do niej 24 poprawki.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 Akademia dzia³a poprzez m.in. wy³onion¹ w drodze wyborów strukturê kor-
poracyjn¹ uczonych, zwan¹ dalej „struktur¹ korporacyjn¹”. Wbrew treœci przepisu struktura korpora-
cyjna nie jest wy³aniana w drodze wyborów. Art. 27 okreœla jej elementy, a jej faktyczny kszta³t skonkrety-
zuje siê przez postanowienia statutu (art. 28 ust. 1 i art. 34), uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego (art. 31
ust. 3) oraz uchwa³y Prezydium Akademii (art. 37 ust. 1). W drodze wyborów nie s¹ równie¿ wy³aniani
cz³onkowie niektórych cia³ wchodz¹cych w sk³ad struktury korporacyjnej. Aby usun¹æ t¹ sprzecznoœæ
przepisów Senat przyj¹³ poprawkê nr 1.

Poprawki nr 2 i 3 zmieniaj¹ terminologiê stosowan¹ w ustawie. Zdaniem Senatu wyra¿enie „korpora-
cja uczonych” jest adekwatniejsze od dotychczas stosowanego wyra¿enia – „struktura korporacyjna”.

Na podstawie art. 9 ust. 2 cz³onek Akademii traci status cz³onka w razie skazania prawomocnym wyro-
kiem za przestêpstwo umyœlne lub przestêpstwo skarbowe.

Z brzmienia przepisu wynika, ¿e przestêpstwo skarbowe jest przes³ank¹ utraty cz³onkostwa w Akade-
mii, nawet je¿eli zosta³o pope³niane nieumyœlnie.

Trudno stwierdziæ dlaczego ustawodawca ró¿nicuje formê winy w zale¿noœci od tego czy pope³niony
czyn jest przestêpstwem, czy przestêpstwem skarbowym. W projekcie przed³o¿onym przez Rz¹d, nie by³o
ró¿nicy w tym zakresie, st¹d w uzasadnieniu projektu nie znajduje siê wyjaœnienie takiej regulacji.

Obecnie w kodeksie karnym skarbowym nieumyœlne przestêpstwa skarbowe s¹ stypizowane w art. 84
§ 1, art. 96 § 1, art. 106³ § 1 i art. 111 § 1. Wszystkie polegaj¹ na nieumyœlnym dopuszczeniu do pope³nie-
nia czynu zabronionego poprzez niedope³nienie obowi¹zku nadzoru nad przestrzeganiem regu³ obo-
wi¹zuj¹cych w dzia³alnoœci przedsiêbiorcy lub innej jednostki organizacyjnej i s¹ zagro¿one kar¹ grzy-
wny. S¹ to wiêc czyny o stosunkowo niewielkiej szkodliwoœci spo³ecznej. Mimo tego, z pope³nieniem ich
ustawa wi¹¿e skutek w postaci utraty cz³onkostwa w PAN.

Jednoczeœnie skazanie za nieumyœlne spowodowanie œmierci (art. 155 kk) – przestêpstwo zagro¿one
kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci, za nieumyœlne spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu
(art. 156 § 2 kk) – 3 lata pozbawienia wolnoœci, za nieumyœlne sprowadzenie zdarzenia, które zagra¿a ¿y-
ciu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach (art. 163 § 2 kk) - 5 lat pozbawienia wolno-
œci, albo za nieumyœlne wyrz¹dzenie znacznej szkody maj¹tkowej w zwi¹zku z prowadzeniem spraw ma-
j¹tkowych lub dzia³alnoœci gospodarczej (art. 296 § 4 kk) – 3 lata pozbawienia wolnoœci, bêdzie irrelewan-
tne dla cz³onkostwa w PAN.

Je¿eli nie ma uzasadnienia dla tej dysproporcji w traktowaniu osób skazanych za nieumyœlne przestêp-
stwa i nieumyœlne przestêpstwa skarbowe, to rol¹ racjonalnego ustawodawcy jest zrównanie sytuacji pra-
wnej tych kategorii podmiotów, np. poprzez wi¹zanie negatywnych konsekwencji dla cz³onkostwa w PAN
tylko ze skazaniem za umyœlne przestêpstwo skarbowe. Z tych powodów Senat przyj¹³ poprawkê nr 4. Po-
wy¿sza argumentacja z zastosowaniem koniecznych zmian uzasadnia poprawkê nr 23.

Przepis art. 17 ust. 3 stanowi, ¿e na posiedzenia Prezydium Akademii s¹ zapraszani z g³osem dorad-
czym przedstawiciele organów administracji rz¹dowej oraz przedstawiciele komisji parlamentarnych.
Tak zredagowany przepis oznacza, ¿e istnieje obowi¹zek zaproszenia wskazanych w przepisie osób na po-
siedzenie Prezydium Akademii. Wol¹ Senatu jest wprowadzenie jedynie mo¿liwoœci zaproszenia tych
osób (poprawka nr 5).

W przepisie art. 19 ust. 2 s¹ wymienione kompetencje Prezydium Akademii. Wœród nich w pkt 6 jest
opiniowanie projektów ustaw dotycz¹cych nauki i kszta³cenia. Kompetencja ta koresponduje z zadaniem
Akademii okreœlonym w art. 2 ust. 2 pkt 7, które zosta³o okreœlone szerzej, jako opiniowanie projektów
aktów normatywnych dotycz¹cych nauki, jej zastosowañ oraz kszta³cenia. W zwi¹zku z tym rodzi siê py-
tanie, czy zadania Akademii dotycz¹ce opiniowania aktów normatywnych w zakresie nieujêtym w kom-
petencjach Prezydium wykonuje inny organ Akademii. Czy mo¿e jest to zwyk³e przeoczenie ustawodawcy
i Prezydium powinno opiniowaæ wszystkie akty normatywne. Senat twierdz¹co odpowiedzia³ na drugie
z postawionych pytañ i wprowadzi³ poprawkê nr 6.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 oœwiadczenia woli w sprawach maj¹cych konsekwencje finansowe Prezes Aka-
demii sk³ada w porozumieniu z Kanclerzem Akademii. Ustawa nie okreœla jak nale¿y rozumieæ w tym
kontekœcie wyrazy „w porozumieniu”. Na gruncie prawa cywilnego oœwiadczenie woli mo¿e byæ sk³adane
samodzielnie albo ³¹cznie przez dwie lub wiêcej osób. Poza tym wa¿noœæ czynnoœci prawnej mo¿e byæ uza-
le¿niona od zgody osoby trzeciej. Senat po rozwa¿eniu wszystkich mo¿liwych wariantów uzna³, ¿e najod-
powiedniejsz¹ form¹ reprezentacji Akademii w czynnoœciach prawnych okreœlonych w art. 22 ust. 2 jest
reprezentacja ³¹czna (poprawka nr 7).
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Przyjmuj¹c poprawkê nr 8 Senat uzna³ za celowe doprecyzowanie zadañ Prezesa Akademii poprzez
wskazanie zadania polegaj¹cego na ustanawianiu programów pionierskich badañ, w szczególnoœci tych,
które maj¹ na celu wspieranie osób rozpoczynaj¹cych karierê naukow¹.

Brzmienie art. 31 ust. 7 wskazuje, ¿e prezes oddzia³u pe³ni swoj¹ funkcjê zawsze przez dwie kadencje.
Wyra¿enie „tylko dwie kadencje” oznacza, ¿e nie wiêcej, ale równie¿ nie mniej ni¿ dwie. Jest to nieracjo-
nalne rozwi¹zanie, które Senat zmodyfikowa³ poprzez przyjêcie zasady, ¿e prezes oddzia³u mo¿e pe³niæ
funkcjê niedu¿ej ni¿ przez dwie kadencje (poprawka nr 9).

Poprawka nr 10 ma charakter redakcyjny. Ujednolica w ustawie sposób okreœlania iloœci kadencji,
które mo¿e piastowaæ jedna osoba.

W poprawce nr 11 Senat zawar³ wolê doprecyzowania przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozpo-
rz¹dzenia, poszerzaj¹c jego zakres o sposób wykorzystania wi¹¿¹cych opinii komisji. Zdaniem Senatu
brak takiego przepisu rodzi³by nieusuwalne w¹tpliwoœci interpretacyjne.

Organami instytutu naukowego s¹ dyrektor i rada naukowa (art. 52). Ustawa nakazuje dyrektorowi
kierowanie instytutem przy pomocy zastêpców (art. 53 ust. 1). Za tym ogólnym ograniczeniem kompe-
tencji dyrektora nie id¹ ¿adne szczegó³owe rozwi¹zania. Mimo tego ograniczenia, dyrektor samodzielnie
odpowiada za dzia³alnoœæ instytutu (art. 54 ust. 1).

Zgodnie z art. 53 ust. 8 to statut instytutu okreœla liczbê, sposób powo³ywania i odwo³ywania zastêp-
ców dyrektora oraz zakres ich zadañ. Poniewa¿ statut musi byæ zgodny z powszechnie obowi¹zuj¹cymi
przepisami, bêdzie musia³ uwzglêdniaæ wymóg, aby w czynnoœciach dyrektora w zakresie kierowania in-
stytutem brali udzia³ zastêpcy.

Takie rozwi¹zanie rzadko wystêpuje w polskim prawodawstwie. Senat uzna³ je za nieracjonalne
i skreœli³ ustawowy wymóg udzia³u zastêpców dyrektora w kierowaniu instytutem, pozostawiaj¹c tê kwe-
stiê do rozstrzygniêcia w statucie (poprawka nr 12).

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ta sama osoba mo¿e pe³niæ funkcjê dyrektora instytutu nie d³u¿ej ni¿ przez dwa
nastêpuj¹ce po sobie okresy czteroletnie. Tak kategoryczny zakaz pe³nienia funkcji dyrektora przez ko-
lejny czteroletni okres mo¿e w praktyce uniemo¿liwiæ obsadzenie tej funkcji przez osobê o w³aœciwych
kwalifikacjach. Dlatego Senat postanowi³ umo¿liwiæ Prezesowi Akademii wyra¿enie zgody na przyst¹pie-
nie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pe³ni³a funkcjê dyrektora przez dwa nastêpuj¹ce po
sobie okresy (poprawka nr 13).

Przepis art. 60 ust. 1 okreœla sposób utworzenia instytutu lub filii instytutu za granic¹. Zgodnie z usta-
w¹ nastêpuje to w drodze porozumienia zawartego miêdzy ministrem w³aœciwym do spraw nauki a odpo-
wiednim organem administracji rz¹dowej w³aœciwym do spraw nauki pañstwa, na terytorium którego ma
zostaæ utworzony instytut lub filia instytutu.

Takie sformu³owanie jest obarczone b³êdnym za³o¿eniem, ¿e zgodnie z przepisami innego pañstwa
w³aœciwym do zawarcia takiego porozumienia jest organ administracji rz¹dowej do spraw nauki.
W zwi¹zku z tym polska ustawa nie powinna tego przes¹dzaæ, bo uniemo¿liwi zawarcie stosownego poro-
zumienia. Przepis powinien pos³u¿yæ siê pojêciem „w³aœciwego organu administracji pañstwa, na teryto-
rium którego ma zostaæ utworzony instytut lub filia instytutu”. Maj¹c to na wzglêdzie Senat przyj¹³ po-
prawkê nr 14.

Zgodnie z art. 62 ust. 2 instytut, do którego w³¹czono inny instytut lub kilka instytutów, mo¿e zacho-
waæ dotychczasow¹ nazwê. Przepis jest zbêdny poniewa¿ jego treœæ jest oczywista. Wobec tego nale¿a³o
przyj¹æ poprawkê nr 15.

Treœæ art. 62 ust. 3 jest to¿sama z treœci¹ art. 62 ust. 8. Poniewa¿ redakcja przepisu ust. 8 jest bardziej
syntetyczna i kompletna, Senat skreœli³ ust. 3 z art. 62, przyjmuj¹c poprawkê nr 16.

Na podstawie art. 68 ust. 2 do tworzenia i likwidacji pomocniczych jednostek naukowych stosuje siê
przepisy art. 44, 45 i art. 65. W tym kontekœcie nie mo¿na zastosowaæ przepisu art. 45, gdy¿ przepis ten
stanowi o przeniesieniu praw maj¹tkowych, w tym w³asnoœci na rzecz pomocniczych jednostek nauko-
wych. Jednostki te nie maj¹ zdolnoœci prawnej, wobec tego nie mog¹ byæ podmiotem praw. W³aœciwszym
jest odes³anie do art. 43 pkt 3, który stanowi, ¿e warunkiem utworzenie jednostki jest zapewnienie odpo-
wiednich lokali, wyposa¿enia i œrodków finansowych. Powy¿sze uzasadnia poprawkê nr 17.

Z brzmienia art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 1 wynika, ¿e instytuty naukowe posiadaj¹ osobowoœæ pra-
wn¹. S¹ wiêc podmiotem praw i obowi¹zków. Konsekwencj¹ tego jest, ¿e mienie instytutów naukowych
nie jest mieniem Akademii.

Z kolei mienie wykorzystywane przez jednostki organizacyjne wyodrêbnione organizacyjnie ale nie
prawnie z Akademii jest mieniem Akademii.

Wychodz¹c od tych za³o¿eñ nale¿y krytycznie oceniæ brzmienie Art. 71 ust. 1 i art. 73 ust. 1, które trak-
tuj¹ mienie instytutów naukowych jako mienie Akademii. W brzmieniu tych przepisów nale¿a³o uwzglê-
dniæ odrêbnoœæ prawn¹ instytutów naukowych. Dlatego Senat przyj¹³ poprawki nr 18 i 20.

Poprawka nr 19 ma charakter redakcyjny. Poprawia b³êdna formê gramatyczn¹ wyrazu „zasada”.
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W art. 96 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wprowadzony zosta³ obowi¹zek okresowej oceny pracowników
naukowych zatrudnionych w instytutach naukowych. Przepis nie okreœla podmiotu, który mia³by dokony-
waæ takiej oceny. Analogiczny przepis, zawarty w uchwalonej przez Sejm ustawie o instytutach badaw-
czych, jako organ w³aœciwy wskazuje radê naukow¹ instytutu (art. 44 ust. 3 ustawy o instytutach badaw-
czych).

Senat uzna³, ¿e ocena pracowników instytutów naukowych Akademii powinna byæ dokonywana rów-
nie¿ przez radê naukow¹ w³aœciwego instytutu, dlatego przyj¹³ poprawkê nr 21.

Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 22 zrówna³ d³ugoœæ urlopu pracowników badawczo-technicznych in-
stytutów naukowych PAN z d³ugoœci¹ urlopu pracowników naukowych.

Przepis art. 118 stanowi, ¿e do postêpowania dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych
i badawczo-technicznych w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje siê przepisy Kodeksu postê-
powania karnego, z wy³¹czeniem art. 95.

Wydaje siê, ¿e wy³¹czenie art. 95 kpk jest pomy³k¹ ustawodawcy. Przepis ten nakazuje S¹dowi orzekaæ
na rozprawie w wypadkach przewidzianych przez ustawê, a w innych - na posiedzeniu, z tym ¿e orzecze-
nia podejmowane na posiedzeniu mog¹ zapadaæ równie¿ na rozprawie. Art. 95 kpk i tak nie znajdzie za-
stosowania w postêpowaniu dyscyplinarnym, dlatego nie powinno siê go wprost wy³¹czaæ ze stosowania
(na tej samej zasadzie nie wy³¹czono stosowania np. przepisów o tymczasowym aresztowaniu).

W projekcie ustawy wy³¹czony by³ art. 82 kpk mówi¹cy o tym, ¿e obroñc¹ mo¿e byæ tylko adwokat. Se-
nat uzna³, ¿e w postêpowaniu dyscyplinarnym nale¿y zachowaæ wy³¹czenie w³aœnie art. 82 kpk (popraw-
ka nr 24).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 6 po wyrazach „poz. 1049)” dodaje siê wyrazy „, z wyj¹tkiem art. 16 i art. 21 – 31, które trac¹ moc

z dniem 31 grudnia 2010 r.”;
2) w art. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w pkt 3:
a) wyrazy „placówki naukowe” zastêpuje siê wyrazami „instytuty naukowe i pomocnicze jednostki

naukowe”,
b) po wyrazach „Polskiej Akademii Nauk” dodaje siê wyrazy „, w odniesieniu do gruntów, które s¹

niezbêdne do realizacji zadañ, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia... o Polskiej Akademii Na-
uk (Dz. U. Nr …, poz. …)”; ”;

3) w art. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w pkt 3:
a) wyrazy „placówki naukowe” zastêpuje siê wyrazami „instytuty naukowe i pomocnicze jednostki

naukowe”,
b) po wyrazach „Polskiej Akademii Nauk” dodaje siê wyrazy „, w odniesieniu do nieruchomoœci lub

ich czêœci, które s¹ niezbêdne do realizacji zadañ, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia … o Pol-
skiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr …, poz. …)”; „;

4) w art. 25 w pkt 1 po wyrazach „w art. 4” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako lit. b
oraz dodaje siê lit. a w brzmieniu:
„a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) badania naukowe - badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia... o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. Nr …, poz. …);”,”;

5) w art. 26 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. Zasady i tryb finansowania badañ naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w uczel-
ni, zakwalifikowanych do finansowania ze œrodków przewidzianych w bud¿ecie pañstwa na nau-
kê, okreœla ustawa z dnia... o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr …, poz. …).”; ”;

6) w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 146:

a) ust. 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„3. Od orzeczenia uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich stro-

ny mog¹ siê odwo³aæ do komisji, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie czterna-
stu dni od dnia dorêczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 142 ust. 1 pkt 2,
stronom s³u¿y odwo³anie do S¹du Apelacyjnego w Warszawie – S¹du Pracy i Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Do odwo³ania stosuje siê przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postêpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póŸn. zm.) dotycz¹ce apelacji. Od
orzeczenia s¹du apelacyjnego nie s³u¿y skarga kasacyjna.”,

b) po ust. 4 dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Informacjê o prawomocnym orzeczeniu w sprawach naruszeñ, o których mowa w art. 144

ust. 3 pkt 1 - 5, komisja dyscyplinarna przekazuje do wiadomoœci organu przyznaj¹cego
œrodki finansowe na naukê.”.”;

7) w art. 28 w pkt 1 w lit. b po wyrazach „art. 2 pkt 9” dodaje siê wyrazy „lit. a - e”;
8) w art. 28:

a) po pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsiêbiorca niebêd¹cy instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia... o insty-

tutach badawczych (Dz. U. Nr …, poz. …), prowadz¹cy badania lub prace rozwojowe,
mo¿e uzyskaæ status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrze¿eniem ust. 2.”,

b) w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:



„8) w przypadku spó³ki handlowej powsta³ej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji in-
stytutu badawczego - informacjê o wysokoœci ulg podatkowych przys³uguj¹cych temu
instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego dzia³alnoœci.”,

c) dodaje siê ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Spó³ka handlowa powsta³a w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badaw-

czego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia rozpatrzenia
jej wniosku o nadanie tego statusu, bez koniecznoœci zachowania warunków okreœlo-
nych w ust. 2.

8. Przepis ust. 7 stosuje siê pod warunkiem z³o¿enia przez spó³kê wniosku w terminie 15
miesiêcy od dnia przekszta³cenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzglêdniony,
spó³ka jest obowi¹zana do zap³aty podatków i op³at nale¿nych za okres zwolnienia w ter-
minie miesi¹ca od dnia uprawomocnienia siê decyzji w sprawie wniosku.”; ”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w art. 35 uchyla siê ust. 1 i 2.”;

9) w art. 32 w ust. 1:
a) wyrazy „art. 14 ust. 5 i 6” zastêpuje siê wyrazami „art. 14 ust. 5”,
b) wyrazy „art. 20 ust. 6 i 7, art. 22 ust. 5 i 6” zastêpuje siê wyrazami „art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 5”,
c) wyrazy „art. 25 ust. 7 i 8” zastêpuje siê wyrazami „art. 25 ust. 7”;

10) w art. 32 skreœla siê ust. 2 i 3;
11) w art. 32 skreœla siê ust. 4;
12) w art. 34 w ust. 2 oraz w art. 35 w ust. 2 wyraz „Zadania” zastêpuje siê wyrazami „Z dniem 1 stycznia

2011 r. zadania”;
13) w art. 34 w ust. 2 oraz w art. 35 w ust. 2 po wyrazach „art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3” dodaje siê wyrazy „oraz

ust. 2”;
14) w art. 37 wyrazy „art. 6 pkt 4” zastêpuje siê wyrazami „art. 6 ust. 4”;
15) w art. 38 w ust. 2 wyrazy „W terminie 3 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia 18 marca

2010 r. o zasadach finansowania nauki” zastêpuje siê wyrazami „Z dniem 1 stycznia 2011 r.”;
16) w art. 48 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy „3 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „6 miesiêcy”,
b) w pkt 2 wyrazy „6 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „9 miesiêcy”,
c) w pkt 3 wyrazy „9 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „12 miesiêcy”;

17) w art. 49 w ust. 1 wyrazy „1, 2, 3 lub 4” zastêpuje siê wyrazami „1, 2, 3, 4 lub 5”;
18) skreœla siê art. 50;
19) w art. 54:

a) w ust. 2 wyrazy „kategorii 2 i 3” zastêpuje siê wyrazami „kategorii 2, 3 lub 4”,
b) w ust. 3 wyrazy „kategorii 4 i 5” zastêpuje siê wyrazami „kategorii 5”;

20) po art. 60 dodaje siê art. 60a w brzmieniu:
„Art. 60a.

1. Spó³ka handlowa powsta³a w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki
badawczo-rozwojowej otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na okres do dnia roz-
patrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez koniecznoœci zachowania warunków okreœ-
lonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia³al-
noœci innowacyjnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje siê pod warunkiem z³o¿enia przez spó³kê wniosku w terminie 15 miesiêcy
od dnia przekszta³cenia. W przypadku gdy wniosek nie zostanie uwzglêdniony, spó³ka jest
obowi¹zana do zap³aty podatków i op³at nale¿nych za okres zwolnienia w terminie miesi¹ca od
dnia uprawomocnienia siê decyzji w sprawie wniosku.”;

21) w art. 61:
a) skreœla siê wyrazy „art. 19,”,
b) po wyrazach „art. 21 ust. 4,” dodaje siê wyrazy „art. 40 ust. 4,”,
c) po wyrazach „art. 9 ust. 5,” dodaje siê wyrazy „art. 10,”;

22) w art. 70 w ust. 1 wyrazy „art. 72 ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 71 ust. 3”;
23) w art. 71 w ust. 4 wyrazy „jednostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zasa-

dach finansowania nauki” zastêpuje siê wyrazami „pomocniczych jednostek naukowych w rozumie-
niu ustawy z dnia … o Polskiej Akademii Nauk”;

24) art. 73 ustawy otrzymuje brzmienie:
„Art. 73 Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk zachowuj¹ udzia³y i ak-

cje, objête lub nabyte przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy z dnia … o Polskiej Akademii Nauk,
w spó³kach zarejestrowanych do tego dnia.”;

25) w art. 76 w ust. 1 po wyrazach „Stosunki pracy” dodaje siê wyraz „osób”;
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26) w art. 80 wyrazy „i art. 104” zastêpuje siê wyrazami „i art. 105”;
27) w art. 81 po wyrazach „z wyj¹tkiem” dodaje siê dwukropek pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 1 oraz

dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
„2) art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 lit. b, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy
reformuj¹ce system nauki i uchwali³ do niej 27 poprawek.

W opinii Senatu, zasadnym jest - wobec podjêcia przez ustawodawcê decyzji o stosowaniu przepisów
dotychczasowych w zakresie finansowania i rozliczania zadañ, na które zosta³y przyznane œrodki finan-
sowe na naukê - pozostawienie zadañ w tym zakresie Radzie Nauki dzia³aj¹cej na podstawie ustawy
z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Zadania te, zdaniem Senatu, Rada Nauki
powinna wykonywaæ do koñca 2010 r., do czasu ich przejêcia przez zespo³y, o których mowa w art. 52
„nowej” ustawy. W tym celu Senat przyj¹³ poprawki nr 1, 11, 12 i 15.

Senat, kieruj¹c siê zasad¹, zgodnie z któr¹ niedopuszczalna jest zmiana obci¹¿eñ podatkowych
w ci¹gu roku podatkowego, uchwali³ poprawki nr 2, 3 i 27. W opinii Senatu wprowadzenie ograniczeñ
w mo¿liwoœci skorzystania przez podatników ze zwolnieñ podatkowych powinno nast¹piæ dopiero od
1 stycznia 2011 r. Jednoczeœnie przywo³ane poprawki dostosowuj¹ terminologiê wprowadzanych zmian
w zakresie przedmiotu opodatkowania, do ustaw podatkowych.

W opinii Senatu rozstrzygniêcia wymaga sytuacja prawna spó³ek prawa handlowego, które powsta³y
w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostek badawczo-rozwojowych. Przepis art. 28 pkt 2
uchwalonej przez Sejm ustawy nowelizuje art. 35 ust. 1 ustawy o niektórych formach wspierania dzia³al-
noœci innowacyjnej. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego ostatniego, spó³ka handlowa powsta³a
w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojowej otrzymuje status centrum
badawczo-rozwojowego na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczno-
œci zachowania warunków okreœlonych w art. 17 ust. 2 ustawy. Umiejscowienie przepisu w systematyce
aktu wskazuje, ¿e jest to przepis przejœciowy reguluj¹cy sytuacjê tych spó³ek, które przekszta³ci³y siê z je-
dnostek badawczo-rozwojowych przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy o niektórych formach wspierania
dzia³alnoœci innowacyjnej. Z tego wzglêdu Senat negatywnie ocenia jego nowelizacjê. Nowe brzmienie
przepisu wskazuje bowiem, ¿e dotyczyæ ma on tak¿e instytutów badawczych, a wiêc zawieraæ normê ma-
terialn¹ na trwale wpisan¹ do ustawy. Jednoczeœnie ustawodawca podj¹³ decyzjê, ¿e z dobrodziejstwa
przepisu skorzystaj¹ wszystkie spó³ki przekszta³cone z jednostek badawczo-rozwojowych. Senat do-
strzegaj¹c potrzebê stosownego „przeniesienia” przepisów (zgodnie z ich istot¹) w ramach systematyki
ustawy, uchwali³ poprawki nr 8 i 20. Poprawki te dostosowuj¹ tak¿e terminologiê ustawy o niektórych
formach wspierania dzia³alnoœci innowacyjnej do ustawy o instytutach badawczych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 9 Senat uzna³ za konieczne uporz¹dkowanie przepisów utrzymuj¹cych cza-
sowo w mocy dotychczasowe rozporz¹dzenia wydane na podstawie przepisów upowa¿niaj¹cych ustawy
z dnia 8 paŸdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki. W tym celu Senat skreœla w treœci art. 32
ust. 1 odes³anie do przepisów upowa¿niaj¹cych, niewykonanych dotychczas przez ministra (do art. 14
ust. 6), a co za tym idzie tak¿e odes³anie do analogicznych nowych przepisów upowa¿niaj¹cych (do art. 25
ust. 8), a tak¿e skreœla odes³ania do nowych przepisów upowa¿niaj¹cych - art. 20 ust. 7 i art. 22 ust. 6
(obowi¹zuj¹ca ustawa nie zna „odpowiedników” tych ostatnich).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 10 Senat uzna³ za konieczne skreœlenie art. 32 ust. 2 i 3. Przepisy te utrzy-
muj¹ w mocy dotychczasowe akty wykonawcze, bez wskazania nowych rozporz¹dzeñ, które maj¹ je za-
st¹piæ. W opinii Senatu takie rozwi¹zanie nale¿y uznaæ za niedopuszczalne. Rozporz¹dzenie jest wyda-
wane na podstawie szczegó³owego upowa¿nienia zawartego w ustawie w celu jej wykonania. Rol¹ rozpo-
rz¹dzenia jest wiêc konkretyzacja przepisów ustawy. Je¿eli ustawodawca chcia³ obj¹æ zastane stany fak-
tyczne dotychczasowym porz¹dkiem prawnym powinien odes³aæ do stosowania przepisów dotychczaso-
wych (co czyni w art. 34 i art. 35 ustawy) i takie rozwi¹zanie nale¿y uznaæ za wystarczaj¹ce.

W opinii Senatu zasadnym jest wyd³u¿enie terminów na przekazanie Narodowemu Centrum Nauki
umów dotycz¹cych projektów badawczych o 3 miesi¹ce, tak aby w pierwszych miesi¹cach od wejœcia
w ¿ycie ustawy dzia³alnoœæ NCN skupi³a siê na realizacji zagadnieñ organizacyjnych i uruchomieniu no-
wych konkursów na realizacje badañ naukowych. Powy¿szemu Izba da³a wyraz w poprawce nr 16.

Przyjmuj¹c poprawki nr 17 i 18 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e dotychczasowe jednostki badawczo -
rozwojowe kategorii 5 do czasu przekszta³cenia lub likwidacji powinny dzia³aæ jako instytuty badawcze.

Uchwalaj¹c poprawkê nr 19 Senat skorygowa³ odes³anie w art. 54 ustawy, na nowo przes¹dzaj¹c
o terminach, do których dzia³aj¹ w dotychczasowym sk³adzie rady naukowe jednostek
badawczo-rozwojowych. W opinii Izby zmiana ta jest uzasadniona faktem, ¿e osiemnastomiesiêczny ter-
min na przekszta³cenie dotychczasowych jednostek badawczo-rozwojowych dotyczy jedynie jednostek
badawczo-rozwojowych 5 kategorii.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 21 Senat uzna³ za konieczne uporz¹dkowanie przepisów utrzymuj¹cych cza-
sowo w mocy dotychczasowe rozporz¹dzenia wydane na podstawie przepisów upowa¿niaj¹cych ustawy
z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. Analiza materii regulowanej przez dotych-

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki 305



czasowe i nowe rozporz¹dzenia prowadzi do wniosku, ¿e zasadnym jest zrezygnowanie z utrzymania
w mocy rozporz¹dzenia wydanego na podstawie art. 19 ustawy oraz utrzymanie w mocy rozporz¹dzenia
wydanego na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy. W katalogu przepisów wykonawczych do wydania których
zachowuj¹ moc dotychczasowe rozporz¹dzenia powinno zaœ, w opinii Senatu, znaleŸæ siê rozporz¹dzenie
wydane na podstawie art. 10 ustawy.

W opinii Senatu placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej do
czasu przekszta³cenia powinny posiadaæ status pomocniczych jednostek naukowych PAN, a nie jedno-
stek naukowych w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki (poprawka nr 23).

Zgodnie z art. 83 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, PAN i jej instytuty mog¹ tworzyæ spó³ki, obejmowaæ
lub nabywaæ i posiadaæ udzia³y oraz akcje spó³ek handlowych za zgod¹ ministra. Natomiast zgodnie
z art. 73 ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce system nauki, PAN i instytuty naukowe
PAN zachowuj¹ prawo do posiadania i dysponowania udzia³ami w spó³kach zarejestrowanych w dniu we-
jœcia w ¿ycie ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. W opinii Senatu niezbêdnym jest
dostosowanie terminologii przepisu przejœciowego art. 73 z terminologi¹ przepisu materialnego art. 84,
tak aby obejmowa³ on swoim zakresem wszystkie sytuacje przewidziane now¹ ustaw¹ o Polskiej Akade-
mii Nauk (poprawka nr 24).

Przyjmuj¹c poprawki nr 4, 5, 6, 7, 13, 14, 22, 25 i 26 Senat mia³ na celu uporz¹dkowanie, doprecyzo-
wanie, skorygowanie b¹dŸ uzupe³nienie przepisów ustawy. Poprawki nr 4 i 5 aktualizuj¹ odes³ania do
ustawy o zasadach finansowania nauki. Poprawka nr 6, ze wzglêdu na potrzebê zapewnienia komunika-
tywnoœci przepisu, zarówno w aspekcie interpretacyjnym jak i wyszukiwawczym, wskazuje na faktyczny
zakres zmian dokonywanych w ustawie. Poprawka nr 7 koryguje odes³anie, adekwatnie do rozwi¹zania
stosowanego w ustawie obowi¹zuj¹cej obecnie. Poprawka nr 13 koryguje zbyt w¹skie odes³anie, poprzez
wskazanie tak¿e na zespó³ odwo³awczy do spraw opiniowania wniosków. Poprawki nr 14, 22 i 26 korygu-
j¹ b³êdne lub nieprecyzyjne odes³ania. Poprawka nr 25 precyzuje przepis oddaj¹c jego istotê (art. 95 usta-
wy o Polskiej Akademii Nauk, do którego odsy³a art. 76 ust. 1 mówi o osobach, a nie o stosunkach pracy).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. c w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w ust. 6” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹

treœæ oznacza siê jako tiret pierwsze i dodaje siê tiret drugie w brzmieniu:
„- zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

„Jednoczeœnie dostawca us³ug obowi¹zany jest do potwierdzenia abonentowi faktu z³o¿enia
oœwiadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian,
w formie pisemnej, w terminie ustalonym z abonentem, ale nie póŸniej ni¿ w ci¹gu jednego mie-
si¹ca od dnia zlecenia zmiany.”,”;

2) w art. 1 w pkt 2 dodaje siê lit. d w brzmieniu:
„d) po ust. 6 dodaje siê ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Na ¿¹danie abonenta, o którym mowa w ust. 6, dostawca publicznie dostêpnych us³ug teleko-
munikacyjnych dostarcza treœæ ka¿dej proponowanej zmiany warunków umowy dokonanej za
pomoc¹ œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ, drog¹ elektroniczn¹ na wskazany przez
abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomoc¹ podobnego œrodka porozumie-
wania siê na odleg³oœæ.”; ”;

3) w art. 1 w pkt 5 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „art. 60a”;
4) w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 1a zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„Abonent niebêd¹cy stron¹ umowy zawartej na piœmie w celu otrzymywania, w okreœlonych w usta-
wie przypadkach, informacji i zawiadomieñ, mo¿e udostêpniæ dane:”;

5) w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 4 wyrazy „wraz z umow¹” zastêpuje siê wyrazami „wraz z warunkami
umowy lub umow¹, je¿eli strony zawar³y umowê w formie pisemnej,”;

6) w art. 1 w pkt 10 w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 1a”;
7) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 1a po wyrazach „œwiadczonej w” dodaje siê wyraz „ruchomej”;
8) w art. 1 w pkt 10 w lit. d, w ust. 5 w pkt 2 po wyrazach „abonenta, który” dodaje siê wyrazy „ma przy-

dzielony numer oraz”;
9) w art. 2 w ust. 1 wyraz „publiczne” zastêpuje siê wyrazem „publicznie”;

10) w art. 3 po wyrazie „wykonawczych” dodaje siê wyrazy „wydanych na podstawie art. 73 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, postanowi³ wprowadziæ
do jej tekstu 10 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y, w celu obni¿enia kosztów przesy³a-
nia dokumentów, uelastyczniæ termin potwierdzania zmian warunków umowy przez abonenta.

Poprawka nr 2, która umo¿liwia, na ¿¹danie abonenta, przesy³anie zmian warunków umowy za pomo-
c¹ poczty elektronicznej, zdaniem Senatu, u³atwi i uproœci kontakt abonenta z przedsiêbiorc¹ telekomu-
nikacyjnym.

Poprawka nr 3 skreœla zbêdne odes³anie wewn¹trz przepisu.
Poprawka nr 4 usuwa b³êdne odes³anie do przepisu, który nie mówi o danych udostêpnianych przez

abonenta a ponadto doprecyzowuje przyczyny podawania danych osobowych przez abonenta.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 5, Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ nale¿y uwzglêdniæ abonentów, którzy nie s¹

stron¹ umowy zwartej w formie pisemnej. Abonentom tym bêd¹ przesy³ane cenniki wraz z warunkami
umowy.

Poprawka nr 6 skreœla zbêdne zastrze¿enie.
Poprawki nr 7 i 9 ujednolicaj¹ terminologiê ustawy.
Poniewa¿ wykaz podstawowych wykonanych us³ug mo¿e byæ przesy³any wy³¹cznie abonentom, którzy

maj¹ przydzielony numer i udostêpnili dane, tym bardziej, zdaniem Senatu, szczegó³owy wykaz wykona-
nych us³ug powinien byæ dostarczany abonentom spe³niaj¹cym te warunki (poprawka nr 8).

Poprawka nr 10 ma na celu uzupe³nienie przepisu zachowuj¹cego w mocy przepisy wykonawcze zgod-
nie z zasadami techniki prawodawczej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o utwo-
rzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w ust. 1 po wyrazach „Tworzy siê” dodaje siê wyrazy „z dniem 1 wrzeœnia 2010 r.”;
2) w art. 4:

a) w ust. 2 wyrazy „30 wrzeœnia 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 wrzeœnia 2010 r.”,
b) w ust. 3 wyrazy „1 paŸdziernika 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 wrzeœnia 2010 r.”;

3) w art. 4 w ust. 2 po wyrazach „Edukacji Muzycznej” dodaje siê wyraz „Filii”;
4) w art. 5 w ust. 1 wyraz „wyposa¿a” zastêpuje siê wyrazem „wyposa¿y”;
5) w art. 6 w ust. 1 w zdaniu wstêpnym wyrazy „2010” zastêpuje siê wyrazami „2010 r.”;
6) w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Katedry Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humanistycznego Uniwer-

sytetu Szczeciñskiego” zastêpuje siê wyrazami „Uniwersytetu Szczeciñskiego zatrudnieni w Kated-
rze Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humanistycznego”;

7) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „Edukacji Artystycznej” zastêpuje siê wyrazami „edukacji artystycznej”;
8) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 i 4 skreœla siê wyrazy „, po wyra¿eniu woli,”;
9) w art. 6 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)s³uchacze studiów podyplomowych – muzyka, prowadzonych na Wydziale Humanistycznym Uni-
wersytetu Szczeciñskiego staj¹ siê s³uchaczami studiów podyplomowych o tej samej nazwie
w Akademii;”;

10) w art. 6 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „kierunki prowadzone przez Katedrê Edukacji Artystycznej Wydzia³u
Humanistycznego” zastêpuje siê wyrazami „kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzy-
cznej prowadzony przez Wydzia³ Humanistyczny”;

11) w art. 6:
a) w ust. 1 w pkt 4 skreœla siê zdanie drugie,
b) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Rekrutacja w Akademii na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2010/2011
odbywa siê wed³ug zasad okreœlonych w odpowiednich uchwa³ach senatów Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu i Uniwersytetu Szczeciñskiego.”;

12) w art. 6
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydzia³ Edukacji Muzycznej Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu staje siê pod-
stawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ Akademii.”,

b) dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Katedra Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Szczeciñskiego

staje siê jednostk¹ organizacyjn¹ wydzia³u, o którym mowa w ust. 2.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.Wydzia³, o którym mowa w ust. 2, zachowuje uprawnienia do prowadzenia studiów na okreœlo-
nym kierunku i poziomie kszta³cenia w zakresie, w jakim te uprawnienia posiada³ przed dniem
utworzenia Akademii.”;

13) w art. 6 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4.Organy jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, staj¹ siê organami jednostek

organizacyjnych Akademii.”;
14) w art. 7 w ust. 1 wyrazy „Katedry Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu

Szczeciñskiego” zastêpuje siê wyrazami „przedstawiciele Wydzia³u Humanistycznego do Senatu
Uniwersytetu Szczeciñskiego zatrudnieni w Katedrze Edukacji Artystycznej”;

15) w art. 8 wyrazy „dziekanów i rad wydzia³ów” zastêpuje siê wyrazami „dziekana i rady wydzia³u”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o utworzeniu Akademii Sztuki
w Szczecinie i uchwali³ do niej 15 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawki nr 1 i 2 Senat uzna³, i¿ ró¿nicowanie terminu utworzenia uczelni oraz terminów
nastêpstw prawnych utworzenia nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, co wiêcej bêdzie skutkowa-
³o wieloma problemami organizacyjnymi oraz w¹tpliwoœciami natury prawnej. Zgodnie z art. 1 ust. 1
i art. 9 Akademia Sztuki ma byæ utworzona z dniem wejœcia w ¿ycie rozpatrywanej ustawy (tj. po up³ywie
14-dniowego okresu vacatio legis ustawy). Natomiast zniesienie jednostek, na bazie których powstanie
Akademia nast¹pi 30 wrzeœnia 2010 r., przejêcie zobowi¹zañ i praw dotycz¹cych Wydzia³u Edukacji Mu-
zycznej Filii w Szczecinie - 1 paŸdziernika 2010 r., „przejêcie” pracowników, studentów i s³uchaczy -
1 wrzeœnia 2010 r., zaœ wybory do senatu uczelni i rad wydzia³ów oraz wybory dziekanów zostan¹ prze-
prowadzone do dnia 30 wrzeœnia 2010 r. W dotychczasowej praktyce tworzenia uczelni ustawodawca
przewidywa³, co do zasady, i¿ utworzenie uczelni i jego skutki dla innych podmiotów nastêpowaæ bêd¹
w tym samym terminie (np. z dniem 1 wrzeœnia 2005 r. utworzono Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
z tym dniem zniesiono Akademiê Bydgosk¹, przeniesiono pracowników i studentów Akademii oraz na-
st¹pi³o przejêcie praw i zobowi¹zañ). Analizowana ustawa powoduje sytuacje, w których np. pomiêdzy 1
a 30 wrzeœnia 2010 r. Wydzia³ Edukacji Muzycznej szczeciñskiej Filii Akademii Muzycznej bêdzie istnia³,
nie maj¹c ani pracowników, ani studentów czy s³uchaczy. Co wiêcej z art. 4 ust. 3 mo¿na wnosiæ, i¿ w tym
okresie bêd¹ mog³y powstawaæ prawa i zobowi¹zania, które dotycz¹ znoszonego Wydzia³u. Ponadto od
dnia utworzenia uczelni Wydzia³ i Katedra, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, stan¹ siê jednostkami
organizacyjnymi Akademii. Trudno sobie wyobraziæ, ¿e do dnia 30 wrzeœnia bêd¹ one jednoczeœnie je-
dnostkami organizacyjnymi dwóch uczelni. Ró¿ne daty utworzenia uczelni oraz zniesienia jednostek or-
ganizacyjnych powoduj¹ de facto wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ ustawy. Z punktu widzenia przejrzystoœci re-
gulacji ustawowej, szanuj¹c dotychczasow¹ praktykê oraz wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom partne-
rów spo³ecznych skorelowano daty przytoczone w ustawie i przyjêto, i¿ utworzenie uczelni oraz jego skut-
ki nast¹pi¹ 1 wrzeœnia 2010 r.

Przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 sugeruje, i¿ Katedra Edukacji Artystycznej Wydzia³u Humanistycznego Uni-
wersytetu Szczeciñskiego jest pracodawc¹ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy. Oczywiœcie pracodawc¹ jest nie Katedra, ale Uniwersytet Szczeciñski. Maj¹c na wzglêdzie
zapewnienie nale¿ytej precyzji jêzyka prawnego, Senat przyj¹³ poprawkê nr 6.

Przepis art. 6 ust. 1 jest przepisem dostosowuj¹cym, którego celem jest rozstrzygniêcie kwestii o cha-
rakterze „osobowym”, które powstaj¹ w zwi¹zku ze zniesieniem jednostek organizacyjnych, na bazie któ-
rych powstanie Akademia. Analogiczne przepisy ustawodawca zamieszcza we wszystkich ustawach, któ-
re tworz¹ nowe uczelnie na bazie innych podmiotów. Analizowana ustawa zmienia jednak dotychczaso-
w¹ praktykê w zakresie tego rodzaju przepisów poprzez wskazanie, i¿ w odniesieniu do pewnych osób
skutek przewidziany przepisem dostosowuj¹cym nast¹pi dopiero po wyra¿eniu woli przez zainteresowa-
n¹ osobê. Jak siê wydaje dodanie tych wyrazów w trakcie prac w Sejmie wynika z troski o to, aby nikt nie
by³ zmuszony przez ustawodawcê do kontynuowania nauki w nowo utworzonej uczelni. Niemniej dodane
wyrazy mog¹ w przysz³oœci powodowaæ w¹tpliwoœci interpretacyjne, w szczególnoœci w zakresie skutku
niewyra¿enia woli (pojawia siê np. pytanie czy osoba, która nie z³o¿y oœwiadczenia pozostaje studen-
tem/s³uchaczem uczelni macierzystej?), co mo¿e byæ powodem sporów miêdzy uczelniami macierzysty-
mi, Akademi¹ oraz osobami, o których mowa w przepisach dostosowuj¹cych. Zdaniem Senatu cel przy-
œwiecaj¹cy ustawodawcy jest dostatecznie realizowany przez inne przepisy systemu prawnego. Nie budzi
bowiem w¹tpliwoœci fakt, ¿e ka¿dy student (s³uchacz), któremu nie odpowiada uczelnia, na której stu-
diuje, mo¿e j¹ zmieniæ albo zrezygnowaæ ze studiowania. Maj¹c to na wzglêdzie, Senat uzna³ za konieczne
wyeliminowanie z przepisów dostosowuj¹cych wyrazów, które naruszaj¹ istotê tych przepisów i uchwali³
poprawkê nr 8.

Uwzglêdniaj¹c, i¿ szczeciñski Wydzia³ Edukacji Muzycznej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu nie
prowadzi studiów podyplomowych i kursów dokszta³caj¹cych (wynika to z informacji zamieszczonych na
stronie internetowej Akademii Muzycznej w Poznaniu), przepis art. 6 ust. 1 pkt 3 w czêœci dotycz¹cej Wy-
dzia³u Edukacji Muzycznej jest zbêdny. Ponadto, z formalnego punktu widzenia Katedra Edukacji Arty-
stycznej Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Szczeciñskiego nie prowadzi studiów podyplomo-
wych (studia podyplomowe – Muzyka prowadzone s¹ formalnie przez Wydzia³ Humanistyczny). Wydzia³
Humanistyczny Uniwersytetu Szczeciñskiego nie prowadzi równie¿ kursów doszkalaj¹cych w zakresie
sztuki. Bior¹c pod uwagê powy¿sze fakty przyjêto poprawkê nr 9.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym uprawnienie do prowadzenia kie-
runku studiów maj¹ tylko podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, czyli wydzia³y lub inne jedno-
stki, którym statut uczelni nada³ status „podstawowej jednostki organizacyjnej”. Statut Uniwersytetu
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Szczeciñskiego1 w § 9 ust. 1 przewiduje, ¿e podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ uczelni jest wydzia³
(zgodnie z § 10 ust. 2 nazwy wydzia³ów okreœlone s¹ w za³¹czniku nr 2 do statutu). Statut przewiduje i in-
ne jednostki, ale nie wymienia ich nazw w³asnych, a tak¿e – i przede wszystkim – nie nadaje im statusu
podstawowych jednostek organizacyjnych. Oznacza to, ¿e studia prowadzi Wydzia³ Nauk Humanistycz-
nych, a nie Katedra Edukacji Artystycznej. Wynika to równie¿ z oceny kszta³cenia dokonanej na podsta-
wie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹.
W dniu 2 wrzeœnia 2009 r. przyzna³a ona ocenê warunkow¹ dla kierunku Edukacja artystyczna w zakre-
sie sztuki muzycznej (na obu stopniach kszta³cenia) prowadzonego przez Wydzia³ Nauk Humanistycz-
nych. Senat uwzglêdni³ te fakty w przepisie dostosowuj¹cym art. 6 ust. 1 pkt 4 (poprawka nr 10). Koniecz-
noœæ dokonania zmian w tym zakresie uzasadnia równie¿ treœæ art. 6 ust. 1 pkt 2.

Ponadto kieruj¹c siê Zasadami techniki prawodawczej dotycz¹cymi budowy przepisów zawieraj¹cych
wyliczenie (§ 56 Zasad techniki prawodawczej) oraz oznaczania przepisów ustawy (§ 55 Zasad techniki
prawodawczej) uznano, i¿ myœl ustawodawcy sformu³owana w art. 6 ust. 1 pkt 4 zdanie drugie powinna
byæ przeniesiona do osobnej jednostki redakcyjnej. Senat proponuje umieszczenie tego przepisu
w strukturze art. 6 po ust. 1 (poprawka nr 11).

W zwi¹zku z uwagami dotycz¹cymi prowadzenia kierunków studiów poczynionymi wy¿ej, uznano i¿
w art. 6 ust. 3 ustawodawca nie powinien sugerowaæ, i¿ stosowne uprawnienia zachowa (a mo¿e nabê-
dzie?) Katedra Edukacji Artystycznej. Z systemowego punktu widzenia Katedra bêdzie uczestniczyæ
w prowadzeniu studiów jako jednostka organizacyjna podstawowej jednostki organizacyjnej, jak¹ bêdzie
Wydzia³ Edukacji Muzycznej. Potwierdza to równie¿ interpretacja art. 6 ust. 2 rozpatrzonej ustawy, z któ-
rego wynika, i¿ status „podstawowej jednostki organizacyjnej” uzyska tylko Wydzia³ Edukacji Muzycznej
Filii w Szczecinie Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ustawodawca nie podnosi bowiem rangi Katedry po-
przez uznanie jej za podstawow¹ jednostkê organizacyjn¹ Akademii. Wydzia³ Edukacji Muzycznej, jak
i Katedra Edukacji Artystycznej „prowadz¹” (w znaczeniu praktycznym) studia na tym samym kierunku
tj. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. W zwi¹zku z tym Senat przes¹dzi³ poprawk¹ nr 12,
i¿ Katedra stanie siê jednostk¹ organizacyjn¹ Wydzia³u, a uprawnienia do prowadzenia studiów na do-
tychczas prowadzonym kierunku zachowa wy³¹cznie Wydzia³.

Problemem jest równie¿ to, i¿ ustawodawca nie odpowiada na pytanie, kto bêdzie sta³ na czele Wydzia-
³u i Katedry od dnia utworzenia Akademii do dnia 30 wrzeœnia 2010 r. ¯aden przepis ustawy nie prze-
s¹dza bowiem, i¿ na czele tych jednostek organizacyjnych bêd¹ sta³y ich dotychczasowe w³adze. Maj¹c na
uwadze usuniêcie oczywistej luki w ustawie, przyjêto poprawkê nr 13.

Przepis art. 7 okreœla sk³ad Senatu Akademii do dnia wyboru nowego sk³adu w trybie i na zasadach
okreœlonych w art. 8 rozpatrzonej ustawy. W zwi¹zku z t¹ regulacj¹ nasuwa³o siê pytanie, co ustawodaw-
ca rozumie pod pojêciem „dotychczasowi przedstawiciele Katedry Edukacji Artystycznej Wydzia³u Hu-
manistycznego Uniwersytetu Szczeciñskiego”. Uznano, i¿ chodzi tu o przedstawicieli Katedry Edukacji
Artystycznej w Senacie Uniwersytetu Szczeciñskiego. Przyjmuj¹c tê interpretacjê nale¿y mieæ jednak na
wzglêdzie, i¿ Statut Uniwersytetu Szczeciñskiego nie przewiduje przedstawicieli Katedry Edukacji Arty-
stycznej w Senacie Uniwersytetu. W sk³ad Senatu wchodz¹ bowiem przedstawiciele Wydzia³u Humani-
stycznego. Oczywiœcie mo¿e siê zdarzyæ, i¿ przedstawicielem Wydzia³u Humanistycznego w Senacie jest
osoba zatrudniona w Katedrze. D¹¿¹c do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych, przyjêto po-
prawkê nr 14.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ w dniu utworzenia Akademia bêdzie mia³a tylko jeden wydzia³, fakt ten – zda-
niem Senatu – powinien znaleŸæ odzwierciedlenie w art. 8, tzn. przepis ten powinien stanowiæ o dziekanie
i radzie wydzia³u. Zmiana taka uzasadniona jest równie¿ technik¹ formu³owania norm prawnych.
W przepisie nie powinno siê u¿ywaæ liczby mnogiej dla okreœlenia klasy adresatów, bowiem wskazuj¹c
w nim klasê w liczbie pojedynczej i tak odnosimy go do ca³ej klasy2. Co wiêcej treœæ przepisu w brzmieniu
uchwalonym przez Sejm mo¿e byæ interpretowana jako na³o¿enie na w³aœciwego ministra obowi¹zku ut-
worzenia nowych jednostek organizacyjnych Akademii. Maj¹c na wzglêdzie wyeliminowanie mo¿liwych
w¹tpliwoœci interpretacyjnych, uchwalono poprawkê nr 15.

Poprawki nr 3 – 5 i 7 maj¹ charakter redakcyjny.
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2 Zob. S. Wronkowska, M. Zieliñski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004, s. 277.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 1, w ust. 1b,
b) w pkt 6, w art. 177a w ust. 2 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3,
c) w pkt 8, w art. 213a w ust. 2 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3

- po wyrazie „publicznego” dodaje siê wyrazy „lub za umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
2) w art. 3 w pkt 1, w pkt 7 w lit. a oraz w pkt 8 po wyrazie „publicznego” dodaje siê wyrazy „lub za umyœ-

lne przestêpstwo skarbowe”;
3) w art. 3 w pkt 1, w pkt 7 w lit. b po wyrazie „publicznego” dodaje siê wyrazy „lub za umyœlne przestêp-

stwo skarbowe”;
4) w art. 4:

a) przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo wybieralnoœci (bierne prawo wyborcze) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypo-
spolitej Polskiej przys³uguje osobie maj¹cej prawo wybierania pos³ów do Parlamentu Euro-
pejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, która najpóŸniej w dniu g³osowania koñczy 21 lat,
nie by³a karana za przestêpstwo pope³nione umyœlnie, œcigane z oskar¿enia publicznego
lub za umyœlne przestêpstwo skarbowe i od co najmniej 5 lat stale zamieszkuje w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.”; ”,

b) w pkt 3, w art. 142a w ust. 2 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 po wyrazie „publicznego” dodaje siê wyrazy „lub
za umyœlne przestêpstwo skarbowe”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja wy-
borcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw i uchwali³ do niej 4 poprawki.

Konstytucja w art. 99 ust. 3 stanowi, ¿e wybran¹ do Sejmu lub do Senatu nie mo¿e byæ osoba skazana
prawomocnym wyrokiem na karê pozbawienia wolnoœci za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego.

Nanosz¹c poprawki do ustawy, Senat musia³ rozstrzygn¹æ, jaka jest treœæ normy prawnej zawartej
w dodawanym do Konstytucji przepisie.

Konstytucja operuje swoist¹ siatk¹ terminologiczn¹, zachowuj¹c¹ odrêbnoœæ w stosunku do innych
aktów normatywnych. Dlatego przenosz¹c na grunt ustawy normê prawn¹ zawart¹ w przepisie Konsty-
tucji, nie wystarczy³o mechanicznie przenieœæ przepis konstytucyjny do ustawy. Nale¿a³o raczej odczytaæ
normê prawn¹ zawart¹ w przepisie Konstytucji, a nastêpnie treœæ tej normy wyraziæ w ustawie jêzykiem
w³aœciwym dla przepisów ustawy.

Prawodawca konstytucyjny nie jest zwi¹zany ustawow¹ definicj¹ przestêpstwa. Oznacza to ¿e odczytu-
j¹c ten wyraz z Konstytucji nale¿a³o oderwaæ siê od jego ustawowego znaczenia. Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e
np. na gruncie art. 105 ust. 5 Konstytucji ustrojodawca pisz¹c o przestêpstwie ma na myœli równie¿ wykro-
czenia oraz przestêpstwa skarbowe.1 Tak samo treœæ art. 42 ust. 1 odnosi siê do postêpowañ karnych sensu
largo, tzn. równie¿ do postêpowañ w sprawach o wykroczenia, czy w sprawach karnoskarbowych.2

Senat stan¹³ przed zadaniem ustalenia, czy w treœci art. 99 ust. 3 znajduje siê równie¿ zakaz wyboru
osób skazanych za przestêpstwa skarbowe oraz za wykroczenia.

W tym kontekœcie u¿ytecznym by³ argument wywiedziony z czêœci przepisu stanowi¹cego o skazaniu
na karê pozbawienia wolnoœci. Zarówno odpowiedzialnoœæ za pope³nienie przestêpstwa (art. 32 pkt 3-5
kk), jak i za pope³nienie przestêpstwa skarbowego (art. 22 § 1 kks) lub wykroczenia (art. 18 pkt 1 kw) mo¿e
siê wi¹zaæ z sankcj¹ w postaci przymusowego odizolowania sprawcy od reszty spo³eczeñstwa. O ile je-
dnak kodeks karny i kodeks karny skarbowy pos³uguj¹ siê okreœleniem „kara pozbawienia wolnoœci”, to
kodeks wykroczeñ, mówi o „karze aresztu”. Senat uzna³, ¿e przemawia to za wy³¹czeniem wykroczeñ z za-
kresu dyspozycji art. 99 ust. 3 Konstytucji.

Zdaniem Senatu rozstrzygaj¹cym argumentem o wy³¹czeniu wykroczeñ z wyniku interpretacji art. 99
ust. 3 Konstytucji jest ich stopieñ szkodliwoœci spo³ecznej. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wprowadzona norma
prawna ma charakter zbli¿ony do œrodka karnego z art. 40 kk – pozbawienie praw publicznych. Zgodnie
z art. 40 § 2 kk s¹d mo¿e orzec pozbawienie praw publicznych w razie skazania na karê pozbawienia wol-
noœci na czas nie krótszy od lat 3 za przestêpstwo pope³nione w wyniku motywacji zas³uguj¹cej na szcze-
gólne potêpienie. Jest to wiêc œrodek stosowany wyj¹tkowo, tylko w wypadku przestêpstw o znacznej
szkodliwoœci spo³ecznej. Wykroczenia zaœ ze swej natury s¹ czynami o ni¿szej szkodliwoœci spo³ecznej od
najl¿ejszych przestêpstw. Wobec tego, spójny aksjologicznie prawodawca nie mo¿e zastosowaæ wobec
sprawcy b³ahego czynu sankcji charakterystycznej dla powa¿nych przestêpstw.

Jednoczeœni Senat uzna³, ¿e te same argumenty przemawiaj¹ za uwzglêdnieniniem w interpretacji
art. 99 ust. 3 Konstytucji przestêpstw skarbowych. S¹ to czyny o porównywalnej z przestêpstwami
szkodliwoœci spo³ecznej, zagro¿one m.in. kar¹, która nosi nazwê „kary pozbawienia wolnoœci”.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê, Senat stwierdzi³, ¿e w treœci art. 99 ust. 3 znajduje siê zakaz wyboru osób
skazanych prawomocnie za przestêpstwo i za przestêpstwo skarbowe, i nie znajduje siê tam zakaz wybie-
rania osób skazanych za wykroczenie.

Wobec tego w treœci ustawy nale¿a³o uwzglêdniæ równie¿ przestêpstwa skarbowe i pomin¹æ wykrocze-
nia. Senat przyjmuj¹c poprawki nr 1 i 2 wzi¹³ pod uwagê zasadê, ¿e wszystkie przestêpstwa skarbowe s¹
œcigane z oskar¿enia publicznego.

Senat uzna³, ¿e nie ma uzasadnienia dla odmiennego uregulowania negatywnych przes³anek biernego
prawa wyborczego do Parlamentu Europejskiego. W zwi¹zku z tym wprowadzi³ zakaz wybierania osób
skazanych za umyœlne przestêpstwa skarbowe do Parlamentu Europejskiego (poprawka nr 3 i 4).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o us³ugach turystycznych
oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o us³ugach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ, wprowadza do jej teks-
tu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 2 w lit. b, w zdaniu wstêpnym skreœla siê wyrazy „i 16” oraz skreœla siê pkt 16,
b) w pkt 15 w lit. b, w ust. 5 wyrazy „a tak¿e podczas canyoingu” zastêpuje siê wyrazami „a tak¿e pod-

czas pokonywania stromych koryt rw¹cych potoków górskich i wodospadów przy u¿yciu technik
alpinistycznych bez sprzêtu p³ywaj¹cego (canyoning)”;

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 1b po wyrazach „minimalna wysokoœæ zabezpieczenia wymaganego od
przedsiêbiorcy posiadaj¹cego siedzibê lub oddzia³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,” dodaje
siê wyrazy „okreœlona w przepisach wydanych na podstawie art. 10,”;

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w ust. 1b wyraz „wymaganej” zastêpuje siê wyrazem „wymaganego”;
4) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w ust. 6 wyraz „okreœla” zastêpuje siê wyrazem „okreœli”;
5) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w ust. 6 wyrazy „ust. 1 pkt 2a i 2b” zastêpuje siê wyrazami „ust. 1 pkt 2 lit. a i b”;
6) w art. 1 w pkt 6, w art. 7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zawieszenia wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej, o którym mowa w art. 14a
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przez organizatora turystyki
lub poœrednika turystycznego na okres krótszy ni¿ 24 miesi¹ce, przedsiêbiorca mo¿e przed³u¿yæ
ten okres ³¹cznie do 24 miesiêcy.”;

7) w art. 1 w pkt 11, w art. 10b w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawiera umowy o organizowanie imprez turystycznych na rzecz przedsiêbiorcy, który nie uzys-
ka³ wpisu do rejestru, lub”,

b) skreœla siê pkt 3;
8) w art. 1 w pkt 14 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „opieki nad turystami odwiedzaj¹cymi” zastêpuje siê wyraza-

mi „opieki nad turystami lub odwiedzaj¹cymi”;
9) w art. 1 w pkt 18, w art. 24 w ust. 1 wyrazy „osoby lub jednostki organizacyjne” zastêpuje siê wyrazami

„osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne”;
10) w art. 1 w pkt 18, w art. 24 w ust. 5 w pkt 1 skreœla siê u¿yte po raz pierwszy wyrazy „miejsca zamiesz-

kania”;
11) w art. 1 w pkt 28, w ust. 4a w pkt 2 wyraz „przedstawiciele” zastêpuje siê wyrazami „osoby bêd¹ce

przedstawicielami”;
12) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak, ni¿ przez 3 miesi¹ce od dnia wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 63. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o us³u-
gach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ, wprowadzi³ do niej 12 poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia zgodnoœci zawartej w ustawie definicji z Zasadami techniki
prawodawczej. W art. 1 w pkt 2 w lit. b noweli dodano do s³ownika pojêæ u¿ywanych w ustawie definicjê
okreœlenia „canyoning”. Zgodnie z § 150 Zasad techniki prawodawczej, definicjê okreœlenia zamieszcza
siê w przepisach ogólnych aktu normatywnego, je¿eli ma byæ ono wielokrotnie u¿ywane w jednym zna-
czeniu w obrêbie ca³ego aktu. Poniewa¿ „canyoning” pojawia siê nastêpnie tylko w art. 21 w ust. 5, w³aœci-
w¹ technik¹ jest zamieszczenie jego definicji w tej jednostce redakcyjnej. W propozycji poprawki eliminu-
je siê tak¿e b³¹d (canyoning, a nie canyoing).

Zgodnie z art. 5 ust. 1b (art. 1 pkt 3 lit. b noweli), w wypadku gdy równowa¿noœæ zabezpieczenia finan-
sowego na wypadek niewyp³acalnoœci przedsiêbiorcy zagranicznego, o którym mowa w ust. 1a, jest ni¿-
sza ni¿ minimalna wysokoœæ zabezpieczenia wymaganego od przedsiêbiorcy posiadaj¹cego siedzibê lub
oddzia³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiêbiorca zagraniczny przedstawia dodatkow¹
gwarancjê bankow¹ lub ubezpieczeniow¹ wyrównuj¹c¹ wysokoœæ posiadanego zabezpieczenia finanso-
wego do minimalnej wysokoœci zabezpieczenia, wymaganej od przedsiêbiorcy posiadaj¹cego siedzibê lub
oddzia³ w Polsce. Przepis nie precyzuje jednak, do jakiego minimum nale¿y odnieœæ wymagan¹ dodatko-
w¹ gwarancjê. Przyjmuj¹c poprawkê nr 2, Senat doprecyzowa³ art. 5 ust. 1b poprzez wskazanie, ¿e chodzi
o minimaln¹ wysokoœæ zabezpieczenia okreœlon¹ w aktach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 10 ustawy.

W poprawce nr 6 Senat zapewni³ spójnoœæ noweli z ustaw¹ o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej oraz
wyeliminowa³ w¹tpliwoœci wynikaj¹ce z kolizji obydwu aktów prawnych. W art. 7a ustawy (art. 1 pkt 6 no-
weli) wprowadzono do ustawy mo¿liwoœæ zawieszenia przez przedsiêbiorcê dzia³alnoœci polegaj¹cej na
œwiadczeniu us³ug turystycznych. Instytucjê zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej, choæ z pewnymi od-
miennoœciami, reguluje tak¿e art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej (na przyk³ad, inaczej ni¿ w noweli, zawiesiæ dzia³alnoœæ mo¿e tylko przedsiêbiorca niezatrudniaj¹cy
pracowników). Z kolei art. 51b ustawy o us³ugach turystycznych nakazuje stosowanie w sprawach w niej
nieuregulowanych przepisów ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej. Zdaniem Izby, przy tak
okreœlonym odes³aniu nie wiadomo, czy zamierzeniem ustawodawcy by³o ca³kowite wy³¹czenie art. 14a
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej i kompleksowe uregulowanie instytucji zawieszenia dzia-
³alnoœci w ustawie o us³ugach turystycznych, czy te¿ art. 14a mia³by znaleŸæ odpowiednie zastosowanie
w sprawach nieuregulowanych w tej ostatniej. Na podstawie poprawki zawieszenie dzia³alnoœci gospo-
darczej przez organizatora turystyki lub poœrednika turystycznego odbywaæ siê bêdzie w trybie art. 14a
ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, z zachowaniem wymogów z art. 7a ustawy o us³ugach tu-
rystycznych.

Poprawka nr 7 modyfikuje przepis bêd¹cy Ÿród³em nierównego traktowania przedsiêbiorców krajo-
wych oraz pochodz¹cych z innego pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 10b ustawy
(art. 1 pkt 11 noweli), marsza³ek województwa wykreœla z rejestru m.in. przedsiêbiorcê wystêpuj¹cego
wobec klientów jako agent turystyczny, zawieraj¹cego umowy o organizowanie imprez turystycznych na
rzecz przedsiêbiorcy posiadaj¹cego siedzibê i prowadz¹cego dzia³alnoœæ organizatora turystyki na teryto-
rium pañstwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej, pañstwa cz³onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, który nie uzyska³ wpisu do rejestru. Przepis ten, w brzmieniu przyjêtym przez Sejm, wpro-
wadzi³ sankcjê wykreœlenia z rejestru wy³¹cznie wobec agenta zawieraj¹cego umowê z niewpisanym do
rejestru przedsiêbiorc¹ zagranicznym, podczas gdy podpisanie analogicznej umowy z niezarejestrowa-
nym przedsiêbiorc¹ polskim nie podlega³oby karze.

Aby zapobiec sytuacji, w której rozporz¹dzenia wydane na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1
ustawy utrac¹ moc z dniem wejœcia w ¿ycie noweli, w poprawce nr 12 Senat doda³ do ustawy przepis
przejœciowy czasowo utrzymuj¹cy w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie zmienianych upowa¿-
nieñ. Zgodnie bowiem z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, je¿eli zmienia siê treœæ przepisu upo-
wa¿niaj¹cego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, ¿e zmienia siê rodzaj aktu wykonawczego al-
bo zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym lub wytyczne dotycz¹ce treœci tego
aktu, przyjmuje siê, ¿e taki akt wykonawczy traci moc obowi¹zuj¹c¹ z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
zmieniaj¹cej treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego.

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny, koryguj¹ b³êdne odes³ania lub zapewniaj¹ ustawie je-
dnolitoœæ terminologiczn¹ i w³aœciw¹ precyzjê.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 3:
– zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:”,
– ust. 2b oznacza siê jako ust. 2a,

b)w pkt 5:
– zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„po ust. 5 dodaje siê ust. 6 w brzmieniu:”,
– ust. 7 oznacza siê jako ust. 6;

2) w art. 1 w pkt 4:
a) w zdaniu wstêpnym po wyrazach „ust. 4a” dodaje siê wyrazy „i 4b”,
b) dotychczasowy ust. 4a oznacza siê jako ust. 4b i dodaje siê ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa mo¿e przekazywaæ, w terminie do dnia 31 stycz-
nia ka¿dego roku, z Funduszu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, na przychody bud¿etu pañstwa,
nadwy¿kê stanowi¹c¹ ró¿nicê miêdzy przychodami tego Funduszu uzyskanymi w poprzednim
roku bud¿etowym a sum¹ wydatków poniesionych w poprzednim roku bud¿etowym oraz pla-
nowanych do poniesienia w danym roku bud¿etowym na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”;

3) w art. 1 w pkt 5, w ust. 7 u¿yty dwukrotnie wyraz „okreœla” zastêpuje siê wyrazem „okreœli”;
4) w art. 4 w ust. 1 oraz w art. 5 wyrazy „W latach 2010 i 2011” zastêpuje siê wyrazami „Od dnia wejœcia

w ¿ycie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r.”;
5) w art. 4 skreœla siê ust. 3;
6) po art. 5 dodaje siê art. … w brzmieniu:

„Art. … Przepis art. 56 ust. 4a ustawy, o której mowa w art. 1, dodawany niniejsz¹ ustaw¹ stosuje siê
pocz¹wszy od 2013 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o komercjalizacji
i prywatyzacji oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych i uchwali³ do niej 6
poprawek.

W zwi¹zku z tym, i¿ ustawodawca uchyla lit. b i c w art. 28 ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych, zmiana polegaj¹ca na dodaniu przez te przepisy ust. 2a i 6 w art. 56 ustawy
o komercjalizacji i prywatyzacji nie dojdzie do skutku. Wobec tego ustawodawca powinien w rozpatrzonej
ustawie dodawaæ w art. 56 ust. 2a i 6, a nie ust. 2b i 7 (oznaczenia takie przewidywa³o przed³o¿enie rz¹do-
we). Pozostawienie ustawy zmieniaj¹cej w tym zakresie bez zmian spowoduje, i¿ po nowelizacji przepis
nastêpuj¹cy po ust. 2 oznaczony bêdzie jako 2b, a przepis nastêpuj¹cy po ust. 5 jako ust. 7. Zgodnie z § 57
ust. 2 Zasad techniki prawodawczej prawodawca jest obowi¹zany zachowaæ ci¹g³oœæ numeracji ustêpów
w obrêbie danego artyku³u. Ponadto nale¿y pamiêtaæ, i¿ ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie usta-
wy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa oraz niektóre osoby prawne oraz
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 28, poz. 144, data publikacji 25 lutego 2010 r.) doda³a
do art. 56 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ust. 7. W efekcie z dniem wejœcia w ¿ycie opiniowanej
ustawy w art. 56 by³yby dwa ust. 7. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie przyjêto poprawkê nr 1.

Przepis art. 4 ust. 3 przewiduje, i¿ pocz¹wszy od 2013 r. minister w³aœciwy do spraw Skarbu Pañstwa
bêdzie mia³ prawo przekazywaæ okreœlone w tym przepisie œrodki na przychody bud¿etu pañstwa. Przepis
ten bêdzie obowi¹zywa³ w systemie tak d³ugo, jak nie zostanie uchylony, nie ma on bowiem charakteru
przejœciowego, co mog³oby sugerowaæ jego umiejscowienie w strukturze aktu. Zgodnie z § 37 Zasad te-
chniki prawodawczej w przepisach przejœciowych nie zamieszcza siê przepisów innych ni¿ rozstrzygaj¹ce
problemy intertemporalne (jest to warunek m.in. przejrzystoœci konstrukcji ustawy). Analiza art. 4 ust. 2
i 3 rozpatrzonej ustawy prowadzi do wniosku, i¿ pomiêdzy tymi przepisami zachodzi nastêpuj¹ca relacja:
ust. 3 jest przepisem merytorycznym okreœlaj¹cym zasady przekazywania nadwy¿ki, natomiast ust. 2
okreœla wyj¹tek od przepisu merytorycznego (wprowadza obligatoryjnoœæ przekazywania nadwy¿ki), któ-
ry bêdzie obowi¹zywa³ w latach 2011 i 2012. Analizuj¹c art. 4 nie mo¿na równie¿ zapominaæ o § 93 Zasad
techniki prawodawczej, który okreœla jakiego rodzaju przepisy mog¹ byæ zamieszczone w ustawie noweli-
zuj¹cej, w szczególnoœci w ustawie nowelizuj¹cej nie powinno siê formu³owaæ przepisów merytorycznych
(chyba ¿e jest to konieczne dla unikniêcia luki w prawie). D¹¿¹c do zapewnienia zgodnoœci ustawy noweli-
zuj¹cej z Zasadami techniki prawodawczej oraz maj¹c na uwadze komunikatywnoœæ przepisów doty-
cz¹cych Funduszu Reprywatyzacji w aspekcie wyszukiwawczym, Senat przeniós³ regulacje zawarte
w art. 4 ust. 3 nowelizacji wprost do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (poprawki nr 2 i 5). Ponadto
kieruj¹c siê zapewnieniem komunikatywnoœci analizowanego aktu w aspekcie interpretacyjnym,
w zwi¹zku z przeniesieniem regulacji zawartej w art. 4 ust. 3 dodano przepis wskazuj¹cy, i¿ zasada, o któ-
rej mowa w przeniesionym przepisie, bêdzie stosowana pocz¹wszy od 2013 r. (poprawka nr 6).

Maj¹c na wzglêdzie § 68 ust. 3 pkt 1 Zasad techniki prawodawczej, w którym wskazano formu³ê, która
powinna byæ stosowana w przepisie upowa¿niaj¹cym (upowa¿nienie obligatoryjne), Senat przyj¹³ po-
prawkê nr 3.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 4 Senat postanowi³ przes¹dziæ w sposób jednoznaczny, i¿ przepisy przejœcio-
we obni¿aj¹ce wysokoœæ odpisów na rachunki Funduszu Reprywatyzacji i Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiêbiorców stosowane bêd¹ od dnia ich wejœcia w ¿ycie, a nie od 1 stycznia 2010 r., co móg³ sugero-
waæ przepis. Wsteczne obni¿enie wysokoœci odpisów generowa³oby szereg problemów intertemporalnych
w szczególnoœci zwi¹zanych z tym, i¿ od 1 stycznia br. wysokoœæ odpisów ustalana jest na dotychczaso-
wych zasadach, a wiêc w wysokoœci wy¿szej ni¿ zak³ada ustawodawca.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o Krajowym Rejestrze S¹dowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 1;
2) w art. 2 w ust. 3 po wyrazach „wejœcia w ¿ycie” dodaje siê wyraz „niniejszej”;
3) w art. 3 po wyrazach „stosuje siê do spraw” dodaje siê wyrazy „wszczêtych i” oraz po wyrazach „wejœcia

w ¿ycie” dodaje siê wyraz „niniejszej”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Przepisy wpro-
wadzaj¹ce ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym i uchwali³ do niej 3 poprawki.

Dodawany przedmiotow¹ nowelizacj¹ ust. 4 w art. 7 ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajo-
wym Rejestrze S¹dowym stanowi, i¿ w przypadkach okreœlonych w art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego s¹d re-
jestrowy ustanawia kuratora dla spó³ki kapita³owej. Przepis ten powtarza uregulowania zawarte
w art. 603 Kodeksu postêpowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustaw¹ dnia 17 grudnia 2009 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 7,
poz. 45), która wejdzie w ¿ycie z dniem 19 kwietnia br. Maj¹c na uwadze dyrektywê wyra¿on¹ w § 4 Zasad
techniki prawodawczej, zgodnie z któr¹ ustawa nie mo¿e powtarzaæ przepisów zamieszczonych w innych
ustawach oraz fakt, i¿ regulacja przewidziana w Kodeksie postêpowania cywilnego ma szerszy zakres
(przewiduje mo¿liwoœæ wszczêcia postêpowania z urzêdu oraz natychmiastow¹ wykonalnoœæ postano-
wienia), Senat przyj¹³ poprawkê nr 1.

Poprawki nr 2 i 3 maj¹ charakter redakcyjny. Zmierzaj¹ do zapewnienia jednolitoœci terminologicznej
w ramach ustawy. Uchwalaj¹c poprawkê nr 3 Senat kierowa³ siê norm¹ wyra¿on¹ w § 30 ust. 1 Zasad te-
chniki prawodawczej oraz mia³ na wzglêdzie przyjêty w systemie prawa sposób formu³owania przepisów
przejœciowych.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 oraz w art. 2 – 14 skreœla siê wyrazy „(wersja ujednolicona)”;
2) w art. 1 w pkt 4, w art. 49 i w art. 50 po wyrazach „zwolnieñ celnych” dodaje siê wyrazy „, maj¹c na

uwadze rodzaj i charakter dzia³alnoœci prowadzonej przez te instytucje i organizacje”;
3) w art. 15 u¿yte dwukrotnie wyrazy „art. 43 – 50” zastêpuje siê wyrazami „art. 49 i art. 50”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Prawo celne oraz
niektórych innych ustaw i uchwali³ do jej tekstu 3 poprawki.

Przytaczaj¹c w nowelizowanych przepisach (art. 1 – 14 ustawy zmieniaj¹cej) pe³ny tytu³ rozporz¹dze-
nia nr 1186/2009 ustawodawca wskazuje po tytule, a przed dzienniczkiem promulgacyjnym, i¿ mamy do
czynienia z wersj¹ ujednolicon¹ rozporz¹dzenia. Informacja ta, wbrew temu co mog³oby wynikaæ z zasto-
sowanej techniki, nie jest czêœci¹ tytu³u aktu wspólnotowego1 i w zwi¹zku z tym Senat eliminuje j¹ ze
zmienianych przepisów (poprawka nr 1). Przywo³uj¹c akt prawa pochodnego Unii Europejskiej albo od-
sy³aj¹c do takiego aktu podaje siê: rodzaj aktu, nazwy instytucji, które akt wyda³y, pe³n¹ nazwê aktu oraz
dok³adn¹ datê jego uchwalenia. Wskazuje siê równie¿ dziennik promulgacyjny, w którym akt opubliko-
wano. Do tytu³u aktu prawa wspólnotowego nie nale¿y dopisek: wersja przekszta³cona, wersja skodyfi-
kowana, wersja ujednolicona2.

Nowelizuj¹c przepisy upowa¿niaj¹ce zawarte w art. 49 i art. 50 ustawy – Prawo celne ustawodawca po-
wtarza b³¹d, którym obarczone by³y dotychczasowe upowa¿nienia sformu³owane w tych przepisach,
a mianowicie nie formu³uje on wytycznych. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji delegacja ustawowa po-
winna okreœlaæ organ w³aœciwy do wydania rozporz¹dzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowa-
nia oraz wytyczne dotycz¹ce treœci aktu. Wytyczne s¹ wskazówkami wyznaczaj¹cymi treœæ rozpo-
rz¹dzenia lub sposób ukszta³towania jego treœci. Brak jednego z obligatoryjnych elementów upowa¿nie-
nia skutkuje jego wadliwoœci¹ z konstytucyjnego punktu widzenia. Nale¿y mieæ równie¿ na wzglêdzie, i¿
zakwestionowanie przepisu upowa¿niaj¹cego przez Trybuna³ Konstytucyjny, jest równoznaczne z za-
kwestionowaniem przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie. Maj¹c na wzglêdzie zapewnie-
nie poprawnoœci systemowej analizowanych przepisów, Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie ich o bra-
kuj¹ce wytyczne i wskaza³, i¿ wydaj¹c rozporz¹dzenie trzeba bêdzie wzi¹æ pod uwagê rodzaj i charakter
prowadzonej przez instytucjê lub organizacjê dzia³alnoœci (poprawka nr 2).

Zgodnie z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, w którym sformu³owano czêœæ regu³ walidacyjnych
rz¹dz¹cych obowi¹zywaniem rozporz¹dzeñ, dotychczasowe przepisy wykonawcze trac¹ moc, je¿eli zmie-
ni siê treœæ delegacji ustawowej w ten sposób, ¿e zmieni siê rodzaj aktu, zakres spraw przekazanych do
uregulowania lub wytyczne. Zasady techniki prawodawczej rozró¿niaj¹ pojêcia „treœæ” i „brzmienie”.
Zmiana przepisu upowa¿niaj¹cego w taki sposób, i¿ zmienia siê jego brzmienie, a nie zmienia siê jego
treœæ, nie skutkuje utrat¹ mocy dotychczasowych aktów wykonawczych. Z analizy przepisów ustawy
oraz przepisów rozporz¹dzenia wynika, i¿ zmiany w przepisach upowa¿niaj¹cych bêd¹ mia³y charakter
techniczny, a nie merytoryczny. Równie¿ w uzasadnieniu do projektu ustawy mo¿na przeczytaæ, i¿ rozpo-
rz¹dzenie nr 1186/2009 „bêdzie rozporz¹dzeniem o nowym numerze, wprowadzaj¹cym now¹ numeracjê
artyku³ów, ale bez zmian w treœci dotychczasowych przepisów” (potwierdzi³ to tak¿e przedstawiciel Rady
Ministrów w trakcie prac nad ustaw¹ w Senacie). Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie nale¿y przyj¹æ, i¿ zmiany
w art. 43 – 50 ustawy – Prawo celne nie skutkuj¹ zmian¹ treœci przepisu upowa¿niaj¹cego, a tym samym
efektem nowelizacji nie bêdzie utrata mocy obowi¹zuj¹cej przez rozporz¹dzenia wydane na podstawie
zmienianych upowa¿nieñ. Skoro dotychczasowe rozporz¹dzenia nie utrac¹ mocy obowi¹zuj¹cej, nie ma
potrzeby ich czasowego utrzymywania. W takim przypadku nale¿y uznaæ, i¿ art. 15 w kszta³cie uchwalo-
nym przez Sejm jest zbêdny. Pozostawienie w ustawie nowelizuj¹cej przepisu przejœciowego dotycz¹cego
rozporz¹dzeñ, które nie utrac¹ mocy obowi¹zuj¹cej, bêdzie mia³o skutek odwrotny ni¿ ratio legis takiego
rozwi¹zania intertemporalnego tzn. regulacja taka bêdzie sui generis przepisem o wygaœniêciu mocy roz-
porz¹dzeñ w nim wymienionych, pod warunkiem nieuchylenia ich wczeœniej poprzez wydanie nowych
rozporz¹dzeñ. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze argumenty oraz treœæ poprawki nr 2, Senat uzna³ za wskaza-
ne i zgodne z wol¹ ustawodawcy ograniczenie zakresu przepisu przejœciowego art. 15 wy³¹cznie do rozpo-
rz¹dzeñ wydanych na podstawie art. 49 i art. 50 (poprawka nr 3).
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1 Zob. informacje dotycz¹ce struktury tytu³u aktu normatywnego Unii Europejskiej zawarte we Wspólnym przewodniku

praktycznym (Joint practical guide – guide of the European Parliament, the Council and the Commission for persons involved In

the drafting of legislation within the Community institutions) - http://eur-lex.europa.eu/pl/techleg/8.htm.
2 Zob. Metody przywo³ywania i odsy³ania do aktów prawa pochodnego UE w: Wytyczne polityki legislacyjnej i techniki

prawodawczej – Zapewnienie skutecznoœci prawa Unii Europejskiej w polskim prawie krajowym, pod red. J. Barcza, UKIE

Departament Prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 111.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy spo³ecznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o pomocy spo³ecznej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o przywróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ pracowniczych
z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o przy-
wróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Praco-
wniczych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w ust. 1, w art. 4 i w art. 7 po wyrazach „Terenowego Funduszu” dodaje siê wyrazy „Gwaranto-

wanych Œwiadczeñ Pracowniczych”;
2) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „na proœbê” zastêpuje siê wyrazami „na wniosek”;
3) w art. 2 skreœla siê ust. 2;
4) w art. 4 wyrazy „proœbê o przywrócenie terminu, o której mowa” zastêpuje siê wyrazami „wniosek

o przywrócenie terminu, o którym mowa”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Poprawki przyjête przez Senat do ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o przywróceniu terminu do wyp³aty
œwiadczeñ pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych g³ównie maj¹ cha-
rakter porz¹dkuj¹cy. Jedynie poprawka nr 3 wkracza w materiê ustawy, maj¹c na celu u³atwienie
wszczêcia procedury, która jest niezbêdna, aby umo¿liwiæ osobie uprawnionej wyp³atê niezrealizowane-
go œwiadczenia.

Poprawka nr 1 (dotycz¹ca art. 2 ust. 1, art. 4 i art. 7 ustawy) wprowadza pe³n¹ nazwê - Biuro Terenowe
Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, jednostki organizacyjnej Funduszu Gwaranto-
wanych Œwiadczeñ Pracowniczych, stanowi¹c¹ nazwê w³asn¹, która nie powinna byæ przywo³ywana
w ustawie poprzez pos³u¿enie siê skrótem.

Poprawki nr 2 i 4 zapewniaj¹ spójnoœæ terminologiczn¹ ustawy z systemem prawa, eliminuj¹c okreœle-
nie proœba na rzecz pojêcia wniosek.

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzêcego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 marca 2010 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o produktach pochodzenia zwierzêcego, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyboru cz³onków Krajowej Rady Prokuratury

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o proku-
raturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póŸn. zm1)), wybiera senatorów:
– Janusza Rachonia,
– Piotra Wacha

do sk³adu Krajowej Rady Prokuratury.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56,

poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.
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senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 19
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 20
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 20
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 21
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 21
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 22
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 22
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 22
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 23
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 23
senator S³awomir Sadowski . . . . . . 23
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 24
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 24
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 24
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 25
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 25
senator sprawozdawca
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 26

Wznowienie obrad

Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Wyst¹pienie rzecznika praw obywatelskich

rzecznik
Janusz Kochanowski . . . . . . . . . 26

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 29
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 30
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 30
rzecznik
Janusz Kochanowski . . . . . . . . . 30

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 31

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 31
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 31
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 32
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 32
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 33
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 33
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 34
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 34
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 35
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 35
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 35
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 35
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 35

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 36
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 36
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 36
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 36
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 36
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 36
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 37
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 37
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . . 37

Wyst¹pienie prezesa Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu

prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 37
Zapytania i odpowiedzi

senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 42
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 42
senator
Dorota
Arciszewska-Mielewczyk. . . . . . . . 43
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 43
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 44
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 44
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 44
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 45
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 45
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 45
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 45
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 45
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 46
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 46
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 46
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 46
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 46
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 47
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 47
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 47
prezes Janusz Kurtyka. . . . . . . . . 47

Otwarcie dyskusji
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 48
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . 49
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 51
senator Witold Idczak . . . . . . . . . 53
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 53
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . . 55
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 56
senator Mariusz Witczak . . . . . . . . 57
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 58
senator Piotr Kaleta . . . . . . . . . . 60
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 60
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 61
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . . 62
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 63
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 65
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senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 66
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . . 67
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 68
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 69
senator £ukasz Abgarowicz . . . . . . 71
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 72
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk . . . . 73
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . . . 74
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . 75
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . 76

Zamkniêcie dyskusji
Punkty drugi, trzeci, czwarty, pi¹ty, szó-

sty i siódmy porz¹dku obrad: stanowi-
sko Senatu w sprawie ustawy o zasadach
finansowania nauki; stanowisko Senatu w
sprawie ustawy o Narodowym Centrum
Badañ i Rozwoju; stanowisko Senatu w
sprawie ustawy o Narodowym Centrum
Nauki; stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o instytutach badawczych; stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej
Akademii Nauk; stanowisko Senatu w
sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawy reformuj¹ce system nauki

Sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . . 77

Sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Ryszard Knosala. . . . . . . . . . . . 78

Sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 79

Sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 80

Sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 81

Sprawozdanie Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek. . . . . . . . . . . . 82

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 83
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . . 83
senator S³awomir Kowalski . . . . . . 83
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 83
senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . . 84
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 84

senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . . 85
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . . 85
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . . 85
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 85
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 86
senator Krystyna Bochenek . . . . . . 86
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 86
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 86
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 86

Wyst¹pienie minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego

minister Barbara Kudrycka . . . . . . 87
Zapytania i odpowiedzi

senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 88
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 88
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 88
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 89
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . . 89
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 89
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 90
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 91
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 91
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 91
senator S³awomir Kowalski . . . . . . 92
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 92
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . 92
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 92
senator Ryszard Bender . . . . . . . . 92
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 93
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . . 93
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 93
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 94
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 94
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . . 94
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 95
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 95
minister Barbara Kudrycka . . . . . . 95
senator Piotr Wach. . . . . . . . . . . 96
senator Marek Zió³kowski . . . . . . . 96
prezes
Polskiej Akademii Nauk
Micha³ Kleiber . . . . . . . . . . . . . 96
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . . 97
prezes Micha³ Kleiber . . . . . . . . . 97
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 97
prezes Micha³ Kleiber . . . . . . . . . 97
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . 98
prezes Micha³ Kleiber . . . . . . . . . 98
senator Janina Fetliñska. . . . . . . . 98
prezes Micha³ Kleiber . . . . . . . . . 98

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . 99
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 100
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 102
senator Ryszard Bender . . . . . . . 104
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senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 105
senator
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 107
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 108
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 108
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . 110
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 111
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 112

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 113

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 114

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 114

G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 114
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 114
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz ustawy o uja-
wnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944–1990 oraz treœci tych dokumentów

(Przerwa w posiedzeniu)

(Obrady w dniu 9 kwietnia)

Wznowienie posiedzenia
Wniosek formalny o uzupe³nienie porz¹dku

obrad o punkt: zmiany w sk³adzie komisji
senackich

senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 116
Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo telekomunikacyjne

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 116

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o utwo-
rzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

Sprawozdanie Komisji Kultury i Œrodków
Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 117

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 118

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 118
senator Adam Massalski . . . . . . . 119
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 119
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 119
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 119
senator Ryszard Bender . . . . . . . 119
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . 120

senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 120
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 120
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . 120
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 120
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 121
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 121
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 121
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 121
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 122
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 122

Wyst¹pienie ministra kultury i dziedzictwa
narodowego

minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 122
Zapytania i odpowiedzi

senator Janina Fetliñska . . . . . . . 123
minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 123
senator Krystyna Bochenek. . . . . . 124
minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 124
senator Ryszard Bender . . . . . . . 124
minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 124
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 125
minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 125
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 125
minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 125
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 126
minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 126
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 127
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minister Bogdan Zdrojewski . . . . . 127
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 127
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 128
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 128
podsekretarz stanu
Witold Jurek . . . . . . . . . . . . . 128

Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 128
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 129
senator Piotr Zientarski. . . . . . . . 130
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 130

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 131

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 132
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 132
senator Marek Konopka . . . . . . . 132
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 132

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci

sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski. . . . . . . . 133

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 133
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski. . . . . . . . 133
senator Marek Konopka . . . . . . . 134
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski. . . . . . . . 134
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 134
sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski. . . . . . . . 134

Wyst¹pienie sekretarza Pañstwowej Komisji
Wyborczej

sekretarz Kazimierz Czaplicki . . . . . 135
Zapytania i odpowiedzi

senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 135
sekretarz
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 135
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 136
sekretarz
Kazimierz Czaplicki . . . . . . . . . 136

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 136

Zamkniêcie dyskusji

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwoœci

sekretarz stanu
Stanis³aw Chmielewski. . . . . . . . 137

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o us³ugach turystycznych oraz
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 137

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 138
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Katarzyna Sobierajska . . . . . . . . 139
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 139
podsekretarz stanu
Katarzyna Sobierajska . . . . . . . . 140

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 140

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 142
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 142
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 143

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Skarbu Pañstwa

podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . 143

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 144
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 144
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . 144
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 145
podsekretarz stanu
Zdzis³aw Gawlik . . . . . . . . . . . 145

Otwarcie dyskusji
senator W³odzimierz Cimoszewicz. . . 146
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 147
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 148
senator Jan Wyrowiñski . . . . . . . 149

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o Krajowym Rejestrze S¹dowym

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Eryk Smulewicz . . . . . . . . . . . 149

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 150

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki

podsekretarz stanu
Marcin Korolec . . . . . . . . . . . . 150

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo celne oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 150

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Jacek Kapica . . . . . . . . . . . . . 151

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pomocy spo³ecznej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 151

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 152

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 152
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 152
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 152
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 152

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 153

Zapytania i odpowiedzi
senator Janina Fetliñska . . . . . . . 153
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 153

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 153

Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o przy-

wróceniu terminu do wyp³aty œwiadczeñ
pracowniczych z Funduszu Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 154

Wyst¹pienie podsekretarz stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Czes³awa Ostrowska . . . . . . . . . 155

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o produktach pocho-
dzenia zwierzêcego

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 155

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 156
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 156
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 157
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 157
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 158
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 158
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 159
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 159
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 159

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 159

Zamkniêcie dyskusji

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie usta-
wy o swobodzie dzia³alnoœci gospodar-
czej, ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 160

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 161
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 162
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 162
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 162
senator Maciej Klima . . . . . . . . . 162
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senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 163
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 163
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 163
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 164
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 164
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . 165
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 165
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 165
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 165
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 166
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 166
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 166
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 166
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 167
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 167
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 167
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 168
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 168
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 169
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 169
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 169
senator Barbara Borys-Damiêcka. . . 169
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 169
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 170
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . 170
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 170
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 170
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 171
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 171
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 171
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 171
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 172
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 172
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 172
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 172
senator sprawozdawca
Piotr G³owski. . . . . . . . . . . . . 172

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 173

Zapytania i odpowiedzi
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 174

podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 174
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 174
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 175
senator Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . 176
podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 176

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Maciej Grabowski . . . . . . . . . . 176

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 177
senator Leon Kieres. . . . . . . . . . 177

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o s³u¿bie funkcjonariuszy
S³u¿by Kontrwywiadu Wojskowego oraz
S³u¿by Wywiadu Wojskowego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony
Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . . . . 179

Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 180
senator sprawozdawca
Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . . . . . 180
sekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 181
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 181
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 181
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 181
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 182
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 182
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 182
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 182
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 182
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 183
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 183
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 183
sekretarz stanu
Czes³aw Pi¹tas . . . . . . . . . . . . 183

Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Zaj¹c . . . . . . . 184
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 185
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 186

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: trzecie czytanie projektu uchwa³y
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii
Europejskiej oraz Komisji Regulamino-
wej, Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt . . . . . . . . . . 187

G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 188
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 188
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmiany Regu-

laminu Senatu
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

zmiany w sk³adzie komisji senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,

Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 188

G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 189
Podjêcie uchwa³y w sprawie zmian w sk³a-

dzie komisji senackich
Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu
senator sprawozdawca
Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . 189

G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 189
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 189
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 189
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 189
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 189
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 190
G³osowanie nr 26 . . . . . . . . . . . . . 191
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 191
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 191
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 191
G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 191
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zasa-

dach finansowania nauki

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu
senator sprawozdawca
Ryszard Knosala . . . . . . . . . . . 191

G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 191
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 191
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 192
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 192

G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 192
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 192
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 192
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 192
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 192
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 192
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o Naro-

dowym Centrum Badañ i Rozwoju
Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 192

G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 193
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o Naro-

dowym Centrum Nauki
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 193
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 194
G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 194
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 194
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 194
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 194
G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 194
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 194
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o

instytutach badawczych
Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji

i Sportu
senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 194

G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 195
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 196
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 196
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o Pol-

skiej Akademii Nauk
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)

52. posiedzenie Senatu w dniach 8 i 9 kwietnia 2010 r.
334 Spis treœci



senator sprawozdawca
Andrzej Misio³ek . . . . . . . . . . . 196

G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 197
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 198
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy – Prze-

pisy wprowadzaj¹ce ustawy reformuj¹ce
system nauki

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 91 . . . . . . . . . . . . . 198
G³osowanie nr 92 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 93 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 94 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 95 . . . . . . . . . . . . . 199
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji

Kultury i Œrodków Przekazu oraz Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Józef Bergier . . . . . . . . . . . . . 199

G³osowanie nr 96 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 97 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 98 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 99 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 100 . . . . . . . . . . . . . 199
G³osowanie nr 101 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 102 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 103 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 104 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 105 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 106 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 107 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanie nr 108 . . . . . . . . . . . . . 200
G³osowanienr 109 . . . . . . . . . . . . . 200
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o utwo-

rzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka, Pra-

worz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 201

G³osowanie nr 110 . . . . . . . . . . . . . 201
G³osowanie nr 111 . . . . . . . . . . . . . 201
G³osowanie nr 112 . . . . . . . . . . . . . 201

G³osowanie nr 113 . . . . . . . . . . . . . 201
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sej-
mu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych
innych ustaw

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 114 . . . . . . . . . . . . . 201
G³osowanie nr 115 . . . . . . . . . . . . . 201
G³osowanie nr 116 . . . . . . . . . . . . . 201
G³osowanie nr 117 . . . . . . . . . . . . . 202
G³osowanie nr 118 . . . . . . . . . . . . . 202
G³osowanie nr 119 . . . . . . . . . . . . . 202
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o us³ugach turystycznych oraz
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 202

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji: Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Na-
rodowej

senator sprawozdawca mniejszoœci
Tadeusz Gruszka. . . . . . . . . . . 202

G³osowanie nr 120 . . . . . . . . . . . . . 202
G³osowanie nr 121 . . . . . . . . . . . . . 202
G³osowanie nr 122 . . . . . . . . . . . . . 202
G³osowanie nr 123 . . . . . . . . . . . . . 202
G³osowanie nr 124 . . . . . . . . . . . . . 203
G³osowanie nr 125 . . . . . . . . . . . . . 203
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o komercjalizacji i prywatyza-
cji oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 126 . . . . . . . . . . . . . 203
G³osowanie nr 127 . . . . . . . . . . . . . 203
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o Krajowym Rejestrze S¹dowym

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 128 . . . . . . . . . . . . . 203
G³osowanie nr 129 . . . . . . . . . . . . . 203
G³osowanie nr 130 . . . . . . . . . . . . . 203
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo celne oraz niektórych
innych ustaw

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 131 . . . . . . . . . . . . . 204
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o pomocy spo³ecznej
Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 132 . . . . . . . . . . . . . 204
G³osowanie nr 133 . . . . . . . . . . . . . 204
G³osowanie nr 134 . . . . . . . . . . . . . 204
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G³osowanie nr 135 . . . . . . . . . . . . . 204
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o przy-

wrócenie terminu do wyp³aty œwiadczeñ
pracowniczych z Funduszu Gwarantowa-
nych Œwiadczeñ Pracowniczych

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi
senator sprawozdawca
Przemys³aw B³aszczyk . . . . . . . . 204
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