
Senat

R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j

V I I k a d e n c j a

Sprawozdanie Stenograficzne

z 54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 maja 2010 r.

Warszawa
2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejo-
wym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”*.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu ka-
ry pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektro-
nicznego.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpo-
wania cywilnego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy –
Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektó-
rych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko oraz niektórych
innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budow-
lanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Sztuk Piêknych w Poznaniu.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Pracy.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze.

12. Informacja o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w 2009 roku.

Porz¹dek obrad

54. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12 i 13 maja 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:

Centralne Biuro Antykorupcyjne – szef Pawe³ Wojtunik

Generalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska – zastêpca generalnego dyrektora Piotr Otawski

G³ówny Inspektorat Pracy – zastêpca g³ównego inspektora Iwona Hickiewicz

G³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego – zastêpca g³ównego inspektora Pawe³ Ziemski

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski
– podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz stanu Monika Smoleñ

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – minister Krzysztof Kwiatkowski
– podsekretarz stanu Jacek Czaja
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Œrodowiska – sekretarz stanu Stanis³aw Gaw³owski

Ministerstwo Zdrowia – podsekretarz stanu Marek Twardowski





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 10 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew
Romaszewski i Marek Zió³kowski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram piêædziesi¹te czwarte posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senator

Gra¿ynê Sztark oraz senatora Waldemara Kras-
kê. Listê mówców prowadziæ bêdzie senator Gra-
¿yna Sztark. Proszê senatorów sekretarzy o zajê-
cie miejsc przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na szeœædziesi¹tym pi¹tym
posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o utworze-
niu Akademii Sztuki w Szczecinie, do ustawy
o zmianie ustawy o us³ugach turystycznych oraz
o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeñ, do ustawy
o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych, do ustawy o zmianie
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o Krajo-
wym Rejestrze S¹dowym, do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych
ustaw. Ponadto na tym samym posiedzeniu
w dniu 30 kwietnia 2010 r. Sejm przyj¹³ wiêk-
szoœæ poprawek Senatu do ustawy o zasadach fi-
nansowania nauki, do ustawy o Narodowym Cen-
trum Badañ i Rozwoju, do ustawy o Narodowym
Centrum Nauki, do ustawy o instytucjach badaw-
czych, do ustawy o Polskiej Akademii Nauk, do
ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawy refor-
muj¹ce system nauki.

Informujê, ¿e Sejm na szeœædziesi¹tym szó-
stym posiedzeniu w dniu 6 maja 2010 r. przyj¹³
czêœæ poprawek Senatu do ustawy o przywróce-
niu terminu do wyp³aty œwiadczeñ pracowni-
czych z Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ
Pracowniczych, a w dniu 7 maja 2010 r. przyj¹³
wiêkszoœæ poprawek Senatu do ustawy o wspiera-
niu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³ów
piêædziesi¹tego i piêædziesi¹tego pierwszego po-
siedzenia stwierdzam, ¿e protoko³y tych posie-
dzeñ zosta³y przyjête.

Informujê, ¿e protokó³ piêædziesi¹tego drugie-
go posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem
Senatu, jest przygotowany do udostêpnienia se-
natorom. Jeœli nikt z pañstwa senatorów nie zg³o-
si do niego zastrze¿eñ, to zostanie on przyjêty na
kolejnym posiedzeniu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad piêædziesi¹tego czwartego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Pol-
skie Koleje Pañstwowe”.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wy-
robach medycznych.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy
– Kodeks karny skarbowy oraz niektórych in-
nych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko oraz niektórych in-
nych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnoœci.



9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Sztuk Piêknych
w Poznaniu.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze.

12. Informacja o wynikach dzia³alnoœci Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku.

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

Proponujê rozpatrzenie punktów czwartego,
pi¹tego, szóstego, siódmego oraz dziesi¹tego pro-
jektu porz¹dku obrad pomimo, ¿e sprawozdania
komisji w sprawach tych ustaw zosta³y dostar-
czone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlony
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu. 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?
Nie widzê chêtnych.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad piêædziesi¹tego czwartego posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 861,
a sprawozdanie komisji w druku nr 861A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, pana senatora An-
drzeja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej w dniu 5 maja 2010 r., na którym
omawiano pilny rz¹dowy projekt ustawy o zmia-
nie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji

przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje
Pañstwowe”.

Nowelizacja ta stanowi wykonanie postano-
wieñ porozumienia zawartego w dniu 9 grudnia
2008 r. miêdzy ministrem infrastruktury a mar-
sza³kami województw oraz uchwa³y nr 256 Rady
Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. o wniesieniu
przez PKP SA do spó³ki Przewozy Regionalne Sp.
z o.o. aportem zapleczy technicznych do obs³ugi
taboru kolejowego na pokrycie straty bilansowej.

Na podstawie art. 1 pktu 1 nowelizacji œrodki
Funduszu Kolejowego mo¿na przeznaczyæ na fi-
nansowanie nabycia w latach 2011–2014 przez
Skarb Pañstwa od PKP SA akcji Polskich Linii Ko-
lejowych Spó³ka Akcyjna. Pozwoli to rozwi¹zaæ
dwa powa¿ne problemy polskich kolei. Po pier-
wsze, pozwoli sp³acaæ PKP SA, czêœciowo przynaj-
mniej, zad³u¿enie, które w chwili obecnej wynosi
5 miliardów 600 milionów z³ i jest jednym z najpo-
wa¿niejszych obci¹¿eñ dla Polskich Kolei Pañ-
stwowych. A po drugie, zgodnie z dyrektyw¹ Unii
Europejskiej pañstwo przejmie udzia³y w Pol-
skich Liniach Kolejowych, dziêki czemu zarz¹dza-
nie infrastruktur¹ kolejow¹ bêdzie bezstronne,
szczególnie chodzi o przydzia³ dostêpu do infra-
struktury i pobieranie op³at za korzystanie z niej.

Zgodnie z pktem 2 art. 1 w 2012 r. œrodki Fun-
duszu Kolejowego w wysokoœci 150 milionów z³
bêd¹ przeznaczone na wspó³finansowanie zadañ
w³asnych województw w zakresie organizowania
regionalnych pasa¿erskich przewozów kolejo-
wych. Jest to rekompensata wiêkszej ni¿ przewi-
dywano straty bilansowej Przewozów Regional-
nych w roku 2008, a wynosz¹cej wówczas 138 mi-
lionów z³.

Zgodnie z porozumieniem z 9 kwietnia 2008 r.
jeszcze w roku bie¿¹cym zostanie podwy¿szony
kapita³ zak³adowy w wyniku wniesienia aportem
zapleczy do obs³ugi taboru, które do tej pory by³y
dzier¿awione od PKP SA. A¿eby Przewozy Regio-
nalne by³y w dalszym ci¹gu w stu procentach spó-
³k¹ samorz¹dow¹, konieczne jest przeniesienie
tych udzia³ów na rzecz samorz¹dów województw
za poœrednictwem Skarbu Pañstwa. W zamian za
to PKP SA otrzyma w roku 2010 rekompensatê
z Funduszu Kolejowego.

Proszê pañstwa, niew¹tpliwie pewnym cieniem
na posiedzenie obydwu komisji po³o¿y³a siê aktu-
alna sytuacja, która zwi¹zana by³a z uniemo¿li-
wieniem wyruszenia czêœci przewozów z Przewo-
zów Regionalnych, z tym ¿e na posiedzeniu komi-
sji uzgodniliœmy, ¿e nie bêdzie nam to zak³ócaæ
posiedzenia, zajmiemy siê ustaw¹, a g³ówna dys-
kusja zostanie przeniesiona, takie by³y g³osy.

Proszê pañstwa, przedstawiê dok³adnie prze-
bieg posiedzenia, przedstawiê problemy, które
by³y wtedy poruszane. Przyjêliœmy wiele popra-
wek. Poprawki te dotycz¹ bardzo wa¿nych spraw,
na przyk³ad w ramach – jak mówi³em – wykupo-
wania akcji PLK przez Skarb Pañstwa Sejm po-
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prawi³ wniosek rz¹dowy w taki sposób, ¿eby prze-
znaczona by³a na to suma nie 500 milionów, jak
chcia³ rz¹d, a 700 milionów z³. Przedstawiciel
rz¹du twierdzi³, ¿e w tej sytuacji Fundusz Kolejo-
wy nie bêdzie dysponowa³ w³aœciwie ¿adnymi
œrodkami. 200 milionów z³, które mia³o byæ prze-
znaczone na udzia³ w³asny miêdzy innymi dla sa-
morz¹dów województw wystêpuj¹cych o pie-
ni¹dze unijne. W ten sposób byœmy im to bardzo
utrudnili, a nawet uniemo¿liwili. Taka poprawka
zosta³a przyjêta.

Druga poprawka. Otó¿ Sejm przyj¹³ poprawkê,
w wyniku której wszystkie te dzia³ania finansowe
mia³y byæ zwolnione z podatku od czynnoœci cywil-
noprawnych. By³o to o tyle niebezpieczne, ¿e
w przypadku wszystkich spó³ek, poza PLK SA,
mog³o to byæ uznane za pomoc publiczn¹. Mo¿na
zwolniæ z tego podatku jedynie PLK SA ze wzglêdu
na to, ¿e jest to monopolista, którego zadaniem jest
utrzymanie w odpowiednim stanie infrastruktury.
W zwi¹zku z tym przyjêliœmy tak¹ poprawkê.

Jeœli chodzi o przekazywanie aportu, to w usta-
wie nie by³a okreœlona jego wartoœæ. Podczas d³u¿-
szej dyskusji mówiliœmy o wartoœci tego aportu.
Sprawa nie jest jeszcze do koñca wyjaœniona, bo
czêœæ jest ju¿ dok³adnie wyceniona, a czêœæ ziemi
i naniesieñ jest jeszcze badana. Przyjêliœmy po-
prawkê mówi¹c¹ o tym, ¿e w sumie wartoœæ aportu
bêdzie wynosi³a nie wiêcej ni¿ 300 milionów z³.

Inne poprawki mia³y charakter legislacyjny.
Nie przyjêliœmy poprawki, która mówi³a o tym, ¿e
Przewozy Regionalne w 2012 r. maj¹ otrzymaæ
150 milionów. Poprawka mówi³a o ograniczeniu
do 150 milionów. Jest w tej sprawie wniosek
mniejszoœci, który omówi pan senator Wyrowiñ-
ski, wiêc nie bêdê siê tym d³u¿ej zajmowa³.

Oczywiœcie pojawi³y siê ró¿nego rodzaju pyta-
nia dotycz¹ce spraw bie¿¹cych, na przyk³ad tego,
dlaczego dopiero teraz przekazuje siê coœ, na co
by³o podpisane porozumienie w 2008 r., dlaczego
dopiero teraz to siê dzieje. Po pierwsze, jeœli cho-
dzi o stan prawny nieruchomoœci kolejowych, to
sytuacja jest bardzo skomplikowana, wiêc wyma-
ga³o to dok³adnego wyjaœnienia. Po drugie, czêœæ
marsza³ków nie wyra¿a³a na to zgody. Zreszt¹
chyba stosunki miêdzy marsza³kami województw
a Ministerstwem Infrastruktury w sprawie Prze-
wozów Regionalnych s¹ nadzwyczaj, powie-
dzia³bym, nieufne, i to chyba z obydwu stron. Byæ
mo¿e st¹d to siê wziê³o.

Proszê pañstwa, pojawi³o siê te¿ pytanie o kasy
biletowe, o wysokoœæ zad³u¿enia polskich Przewo-
zów Regionalnych, o dynamikê wzrostu tego za-
d³u¿enia. Myœlê, ¿e te sprawy poruszymy w dys-
kusji.

To jest, mo¿na powiedzieæ, ironia losu, ¿e usta-
wa, która mia³a uregulowaæ, rozwi¹zaæ dwa naj-
wa¿niejsze problemy, po pierwsze, wspomóc

Przewozy Regionalne, po drugie, zacz¹æ od³¹cza-
nie PLK SA od Polskich Kolei Pañstwowych, zo-
sta³a uchwalona w czasie, kiedy nast¹pi³a erup-
cja konfliktu miêdzy Przewozami Regionalnymi
oraz InterCity – nie wolno zapominaæ o tym, ¿e do-
tyczy to równie¿ drugiego przewoŸnika – które nie
p³aci³y za korzystanie z torów.

Myœlê, mam nadziejê, ¿e omawiana przeze
mnie ustawa, która po raz pierwszy od 2000 r.
gwarantuje dofinansowanie restrukturyzacji PKP
SA… Dotychczas proces restrukturyzacji by³
oparty tylko i wy³¹cznie na dochodach w³asnych,
które w dodatku zmniejszaj¹ siê w zwi¹zku z pa-
nuj¹cym teraz kryzysem, wraz ze zmniejszeniem
siê liczby przewozów, zarówno przewozów towaro-
wych, jak i przewozów pasa¿erskich. S¹dzê, ¿e
omawiana ustawa bêdzie w stanie ten problem
rozwi¹zaæ. Dlatego w imieniu obydwu komisji
proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie ustawy wraz z po-
prawkami. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Ko-

misji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
pana senatora Jana Wyrowiñskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania mniejszoœci komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mniejszoœæ, któr¹ reprezentujê, proponuje,

aby przywróciæ ustawie takie brzmienie, jakie za-
proponowa³ rz¹d w art. 1 w pkcie 2, w art. 3a
ust. 1. W pierwotnym przed³o¿eniu rz¹dowym za-
pis mówi³ o tym, ¿eby w 2012 r. œrodki funduszu
by³y „w kwocie do 150 milionów”, a dalej zamiast
„bêd¹” by³y s³owa „mog¹ byæ”. Sejm wprowadzi³ tu
sztywny zapis, mówi¹cy o tym, ¿e maj¹ to byæ
œrodki w wysokoœci 150 milionów i musz¹ byæ one
przekazane. Propozycja rz¹dowa wychodzi³a na-
przeciw pewnemu trybowi, mo¿na powiedzieæ,
uzgodnieñ w kwestiach finansowych miêdzy sa-
morz¹dami, wspó³w³aœcicielami „Przewozów Re-
gionalnych”, a rz¹dem. Tego rodzaju sztywne
ustalenie, moim zdaniem i zdaniem mniejszoœci,
niejako przeczy tej zasadzie, st¹d nasza propozy-
cja, która ma charakter wniosku mniejszoœci.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Zwracam siê do pana senatora Owczarka, któ-

rego chcia³bym poprosiæ o doprecyzowanie. Pan
senator wyrazi³ opiniê, ¿e ustaliliœmy, ¿eby nie
dyskutowaæ o sprawach Przewozów Regional-
nych. Ja myœlê, ¿e to by³a pewna sugestia i byæ
mo¿e ¿yczenie, ale takiego zobowi¹zania na posie-
dzeniu po³¹czonych komisji nie by³o.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytanie zadawa³ pan senator Ortyl.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Byæ mo¿e wyrazi³em siê nieprecyzyjnie. Ca³a

ustawa dotyczy g³ównie Przewozów Regional-
nych, wiêc trudno by³o nie dyskutowaæ o tym, nie
chcieliœmy jednak, ¿eby obecny konflikt zas³oni³
nam treœæ ustawy, która jest dla nas wa¿na. Byæ
mo¿e moje… Oczywiœcie i tak dyskusja na ten te-
mat by³a prowadzona, ale pojawi³ siê taki apel
w czasie posiedzenia komisji.

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

Senator Leon Kieres:
Panie Senatorze, mam dwa pytania. Obydwa

dotycz¹ art. 39a.
Pierwsze pytanie…
(Senator Andrzej Owczarek: Tak?)
Mogê, tak?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, proszê

bardzo.)
Ust. 1: …„PKP SA wniesie w formie wk³adu

niepieniê¿nego do spó³ki Przewozy Regionalne
sp. z o.o., zwanej dalej «PR», nieruchomoœci nie-
zbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie
kolejowych przewozów pasa¿erskich, okreœlone
uchwa³¹ walnego zgromadzenia PKP SA”… itd.
To oznacza, ¿e to PKP SA decyduje o tym, jakie
nieruchomoœci s¹ niezbêdne dla tego, którego
obdarowuje, tak?

Senator Andrzej Owczarek:
Nie, proszê pañstwa. To by³o uzgodnione wcze-

œniej miêdzy Ministerstwem Infrastruktury
a marsza³kami. I marsza³kowie nawet z czêœci
tych nieruchomoœci zrezygnowali. Oczywiœcie s¹
to spó³ki prawa handlowego i musz¹ dzia³aæ zgod-

nie z prawem handlowym, ale myœlê, ¿e taka su-
gestia absolutnie nie jest w³aœciwa. Tak mi siê wy-
daje.

(Senator Leon Kieres: Nie, nie. Mo¿e ja doprecy-
zujê pytanie: ja tylko przeczyta³em ten zapis, to
nie by³a sugestia…)

Tak, tak. Jak mówiê, to by³o zawarte w porozu-
mieniu z 2008 r., z tym ¿e zmniejszy³a siê nieco li-
czba tych nieruchomoœci na skutek braku zainte-
resowania ze strony marsza³ków.

Senator Leon Kieres:
Panie Senatorze, jestem œwiadomy tego uzgo-

dnienia, ale ja jestem senatorem i przyjmujê pro-
jekt ustawy. W projekcie ustawy nie mo¿e byæ mo-
wy – i s³usznie – o tym, ¿e coœ, co ten projekt prze-
widuje, a co póŸniej stanie siê aktem normaty-
wnym, zosta³o uzgodnione wczeœniej. Zgodnie
z kodeksem spó³ek handlowych i statutem spó³ki
to organy spó³ki decyduj¹ o okreœlonych dzia³a-
niach. Prawda? Ja rozumiem, ¿e s¹ pewne uzgo-
dnienia. W moim przekonaniu to oznacza – nie
wiem, czy pan siê zgodzi z tym pogl¹dem – ¿e to je-
dnak PKP SA bêdzie decydowa³o, powiedzmy, for-
malnie.

Senator Andrzej Owczarek:
Formalnie tak.
(Senator Leon Kieres: Dziêkujê bardzo.)
Widzê, ¿e pan minister ma inne zdanie, tak

wiêc…
(Senator Leon Kieres: Minister ma takie prawo.)
…proponowa³bym, ¿eby zabra³ g³os.

Senator Leon Kieres:
Drugie pytanie, dotycz¹ce z kolei ust. 3…
(Senator Grzegorz Banaœ: Kolej nie jeŸdzi, rz¹d

nie rz¹dzi.)
(Senator W³adys³aw Dajczak: Dobrze, ¿e ju¿

nied³ugo.)
Ust. 3: „Z dniem nabycia przez Skarb Pañstwa

od PKP SA udzia³ów w kapitale zak³adowym PR
podlegaj¹ one nieodp³atnemu przekazaniu”… Czy
pañstwo zastanawialiœcie siê nad trybem nieod-
p³atnego przekazania tych nieruchomoœci w tym
samym dniu?

Senator Andrzej Owczarek:
Nie, nie zastanawialiœmy siê nad tym.
(Senator Leon Kieres: Dziêkujê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma pan wiêcej pytañ, Panie Senatorze?
(Senator Ryszard Bender: Mo¿e powtórzyæ mi-

nistrowi…)
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PansenatorRyszka,pansenatorAndrzejewski…
(Senator Ryszard Bender: Mo¿e pan marsza³ek

dostrzec…)
Widzê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
I potem pan senator Andrzejewski.

Senator Czes³aw Ryszka:
Mam pytanie do pana senatora. Czy w obra-

dach komisji uczestniczy³ minister finansów albo
przedstawiciel ministerstwa, który zaakceptowa³
te zmiany w Funduszu Kolejowym, a tak¿e obie-
ca³, ¿e bud¿et bêdzie dop³aca³ do polskiej kolei, do
tych elementów, które s¹ deficytowe?

Senator Andrzej Owczarek:
Nie, przedstawiciel Ministerstwa Finansów nie

uczestniczy³ w posiedzeniu komisji… A, nie, nie,
przepraszam. By³a pani z ministerstwa, ale nie za-
biera³a g³osu.

(Senator Jan Wyrowiñski: Nie by³a to osoba
w randze ministra, ale przedstawiciel by³. Tak?)

Nie, nie by³a to osoba w randze ministra. Myœ-
la³em o ministrach.

(Senator Jan Wyrowiñski: Przedstawiciel by³?)
Przedstawiciel by³. Tak, tak, przepraszam.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ministerstwo nie

mia³o ¿adnych zastrze¿eñ?)
Nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Chcia³bym siê dowiedzieæ, jaki jest zakres

przesuniêæ w³asnoœciowych. Przede wszystkim,
czy jest to forma uw³aszczenia Przewozów Regio-
nalnych z racji ich niewydolnoœci finansowej
i czy ma to mieæ charakter trwa³y? To jest pier-
wsze pytanie.

Nastêpne pytanie. Jaki bêdzie tryb tego przewi-
dzianego w ust. 3 nieodp³atnego przekazywania?
Czy to bêdzie w ramach aktu notarialnego? Bo to
z mocy prawa nie istnieje… W przepisie jest mowa
o tym, ¿e dopiero wniesie… W zwi¹zku z tym jest
problem okreœlenia ca³ego trybu: czy to bêdzie za-
³atwiane przez biura notarialne, czy to bêdzie de-
cyzja administracyjna itd. No, bardzo ³atwo jest
coœ zapisaæ w ustawie. Chcia³bym siê dowiedzieæ,
w jaki sposób w praktyce to bêdzie wykonane, tym
bardziej, ¿e dotyczy to dosyæ daleko id¹cych prze-
kszta³ceñ w³asnoœciowych.

I wreszcie, jak bêdzie wygl¹da³a dalsza odpo-
wiedzialnoœæ z tytu³u zad³u¿eñ, które przecie¿ ob-
ci¹¿aj¹ równie¿ przekazywane mienie? Myœlê, ¿e
obci¹¿aj¹, bo je¿eli mówimy o prawach spó³ek, to
jest to bardzo czêsto dzia³anie na niekorzyœæ wie-
rzyciela. Czy mo¿e to byæ skarga pauliañska do re-
sortu? Pan senator pewnie nie bêdzie móg³ na to
pytanie odpowiedzieæ.

Czy s¹ roszczenia wierzycieli w stosunku do
tych przesuniêæ maj¹tkowych? To jest trzecie py-
tanie. Dziêkujê.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê.
O ile chodzi o ostatnie pytanie, to PKP SA w za-

mian za przekazanie otrzyma rekompensatê z bu-
d¿etu pañstwa, wiêc myœlê, ¿e sprawa ewentual-
nych pretensji wierzycieli do tego maj¹tku zosta-
nie wyjaœniona w ten sposób. Tym bardziej, ¿e te
pieni¹dze celowo maj¹ byæ gromadzone wy³¹cznie
albo na sp³atê zad³u¿eñ – czyli jest mo¿liwoœæ
sp³acenia tych wierzycieli – albo ewentualnie na
wzmocnienie spó³ek nale¿¹cych do Grupy
PKP SA. Jeœli chodzi o formê, to s¹dzê, ¿e tak jak
w spó³kach prawa handlowego, bêdzie to akt no-
tarialny.

Przepraszam, jakie by³o drugie pytanie?

Senator Piotr Andrzejewski:
Pierwsze. Jaki jest zakres przesuniêæ maj¹tko-

wych i czy maj¹ one charakter trwa³y? Tak by³o
z komunalizacj¹ – teraz mamy jej odpowiednik,
uw³aszczamy samorz¹dy.

(Senator Andrzej Owczarek: Tak.)
Czy one chc¹, czy nie chc¹, to dostaj¹ ten ma-

j¹tek z mocy ustawy, ³¹cznie z bardzo wieloma
ró¿nymi roszczeniami, miêdzy innymi ze strony
osób trzecich, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ inwe-
stowania w utrzymanie infrastruktury itd., itd.
Samorz¹dy musz¹ to przyj¹æ z dobrodziejstwem
inwentarza, to znaczy, ¿e nie mog¹ powiedzieæ:
bierzemy tylko to, co jest pozytywne, a nie bierze-
my tego, co jest negatywne.

Senator Andrzej Owczarek:
Oczywiœcie jestem przekonany o tym, ¿e pañ-

stwu zale¿y na tym, ¿eby spó³ka samorz¹dy re-
gionalne…

(Senator Piotr Andrzejewski: Przewozy Regio-
nalne.)

Przeraszam. Pañstwu zale¿y na tym, ¿eby stan
tych nieruchomoœci spó³ki Przewozy Regionalne
by³ jasny. Tak wiêc ja nie przewidujê takiej mo¿li-
woœci. Jak ju¿ raz mówi³em, zap³acenie przez pañ-
stwo za poœrednictwem Funduszu Kolejowego
sumy do 300 milionów z³ spowoduje, ¿e PKP bê-
dzie mog³o te ewentualne wierzytelnoœci sp³aciæ.
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Senator Piotr Andrzejewski:

I ostatnie pytanie, jeœli pan marsza³ek pozwoli,
bo to jest dosyæ istotne. Czy to nie jest pomoc pub-
liczna w rozumieniu Unii Europejskiej?

Senator Andrzej Owczarek:
Nie, to nie jest pomoc publiczna. Nikt nie zg³a-

sza³ takich zastrze¿eñ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
(Sygna³ telefonu komórkowego)
Przepraszam najmocniej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Bender. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Senatorze Sprawozdawco, s³ysza³ pan

przed chwil¹ g³osy z sali: kolej nie jeŸdzi, rz¹d nie
rz¹dzi. Zostawmy to, nie proszê pana o odpowiedŸ
w tej materii.

Ja chcê zapytaæ, czy to, co robimy obecnie,
uw³aszczaj¹c, jak powiedzia³ pan senator Andrze-
jewski, Przewozy Regionalne, nie doprowadzi
z czasem do tego, ¿e bêd¹ one korzystnie, a raczej
niekorzystnie, wyzbywaæ siê sk³adników stanu
posiadania i nasza kolej – a takie s¹ wieœci gmin-
ne, ¿e tak powiem, s³yszymy o tym w mediach –
stanie siê czêœci¹ innych systemów kolejowych,
które wejd¹ do nas w ramach unijnych mo¿liwo-
œci. Dlaczego atomizujemy u nas kolejnictwo,
podczas gdy w Niemczech, we Francji nie ma ta-
kiego zjawiska? Czy w zwi¹zku z tym trzeba uw³a-
szczaæ tak, ¿eby oni póŸniej mogli robiæ z tym uw-
³aszczeniem, co chc¹, niekorzystnie dla komuni-
kacji kolejowej w Polsce?

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

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê.
To uw³aszczenie ma zwi¹zek przede wszystkim

z sytuacj¹, w której Przewozy Regionalne by³y
przejmowane przez marsza³ków. By³o tam spore
zad³u¿enie i to uw³aszczenie jest form¹ rekom-
pensaty. To, o czym zadecyduje spó³ka prawa
handlowego, nale¿y do jej w³adz i my oczywiœcie
nie mo¿emy o tym decydowaæ. Ale nie wyobra¿am
sobie, proszê pañstwa, aby marsza³kowie, którzy
s¹ odpowiedzialni za przewozy regionalne, pozby-
wali siê czegoœ, co pozwala im realizowaæ to zada-
nie. Uwa¿am, ¿e nie jest to powa¿ny problem. Acz-
kolwiek mo¿na to…

(SenatorRyszardBender: Ale tonadnamiwisi…)

Proszê pañstwa, mo¿emy podejrzewaæ… Wszy-
stko siê mo¿e staæ, no trudno okreœliæ przysz³oœæ,
ale je¿eli chodzi akurat o tê sprawê, to ja jestem
nadzwyczaj spokojny.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(G³os z sali: Nie ma.)
(G³os z sali: Jeszcze senator Rulewski.)
Pan senator Rulewski. Proszê bardzo. I póŸniej

pan senator Ryszka.

Senator Jan Rulewski:
Panie Sprawozdawco! Panie Senatorze! To jest

ustawa o gospodarowaniu na kolei, przynajmniej
po czêœci. Pytanie jest takie: czy w warunkach po-
dzia³ów, zwiêkszania siê liczby przewoŸników i je-
dnoczesnego zmniejszania siê wartoœci ich kapi-
ta³u, przewidziano œrodki na inwestycje, zw³asz-
cza w Polsce? Ja obserwujê coraz bardziej pogar-
szaj¹c¹ siê sytuacjê, jeœli chodzi o wagony – o co-
raz ni¿szym stopniu nowoczesnoœci – które s¹
eksploatowane przez te spó³ki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku. Moje pytanie skierujê do pana mini-
stra.)

Dziêkujê bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:
Proszê pañstwa, nie rozmawialiœmy o pie-

ni¹dzach na inwestycje, ale trudno sobie wyobra-
ziæ, ¿eby nie by³o takich inwestycji. Przede wszys-
tkim, te inwestycje musz¹ byæ prowadzone przez
same spó³ki. Na pewno ograniczamy mo¿liwoœci
inwestowania poprzez przekazanie wiêkszoœci
œrodków Funduszu Kolejowego, ale myœlê, proszê
pañstwa, ¿e bêdzie nastawienie – pan minister le-
piej to wyjaœni – na œrodki unijne.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e jest ró¿ny odbiór…
Na przyk³ad w poprzedniej kadencji jeŸdzi³em do
Warszawy cztery godziny, teraz jadê godzinê
i trzydzieœci dwie minuty, a s¹dzê, ¿e za dwa lata
bêdê jecha³ godzinê i dziesiêæ minut.

(Senator Ryszard Bender: My jeŸdzimy d³u¿ej.)
(Senator Jan Rulewski: Proszê nie straszyæ.)
Mówiê konkretnie o trasie £ódŸ – Warszawa…

I je¿d¿ê coraz lepszymi poci¹gami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, ta pana ostatnia wypowiedŸ

mo¿e spowodowaæ lawinê pytañ ze strony tych,
którzy je¿d¿¹ na innych trasach.
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Dziêkujê, Panie Senatorze. Nie ma wiêcej py-
tañ.

Projekt tej ustawy zosta³…
(Senator Henryk WoŸniak: Sk¹d jeŸdzi minister

infrastruktury?)
Czy jest jeszcze jakieœ pytanie?
(G³os z sali: Jest, ale do ministra.)
S³usznie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony w trybie pil-

nym. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster infrastruktury.

Czy pan minister Juliusz Engelhardt pragnie
zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy
i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt: Tak.)

Proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziêkujê za udzielenie mi g³osu.

Chcia³bym jedynie odnieœæ siê do samego projek-
tu przed³o¿enia rz¹dowego. Jak ju¿ mówi³ pan se-
nator sprawozdawca, rzecz dotyczy trzech bardzo
istotnych elementów polityki rz¹du, st¹d te¿
ustawa ma charakter projektu pilnego.

Pierwsza kwestia, jak ju¿ wspomniano, dotyczy
wykonania umowy, porozumienia z marsza³kami
województw i obejmuje dwie sprawy: dokoñczenie
procesu aportowania zapleczy technicznych ta-
boru i innych sk³adników maj¹tkowych do spó³ki
Przewozy Regionalne oraz zapewnienie mar-
sza³kom województw w roku 2012 dodatkowo
kwoty 150 milionów z³, proporcjonalnie do ju¿ po-
siadanych udzia³ów w kapitale spó³ki, na wyko-
nywanie zadañ w zakresie organizowania i finan-
sowania kolejowych przewozów regionalnych.
Uwa¿amy, ¿e te dwie sprawy, ¿e tak powiem, za-
koñcz¹ kwestiê porozumienia pomiêdzy rz¹dem
a marsza³kami województw, jeœli chodzi o tak
zwane usamorz¹dowienie, niezale¿nie od tego, ¿e
– o tym równie¿ ju¿ wspomniano – rozmawiamy
w kontekœcie pewnego konfliktu, który dotyczy³
wykonywania tych przewozów; to jest zupe³nie
odrêbna sprawa. Oczywiœcie spodziewam siê, ¿e
bêd¹ pytania w tej sprawie, ale do nich ewentual-
nie ustosunkowa³bym siê odrêbnie.

Druga kwestia poruszana przez ustawê, kwe-
stia o fundamentalnym znaczeniu – chcia³bym to
podkreœliæ – o fundamentalnym znaczeniu, po-
wiedzia³bym, ¿e wrêcz historycznym, to sprawa
realizacji przez Skarb Pañstwa wykupu akcji PLK
SA od PKP SA. Dziêki temu PKP SA po raz pier-
wszy w historii swojego funkcjonowania pozyska

œrodki na obs³ugê historycznego zad³u¿enia kolei
w Polsce.

Przypomnê Wysokiemu Senatowi, ¿e w 2001 r.
dokonano w Polsce epokowego przekszta³cenia
polskiego kolejnictwa. O tym, o tej atomizacji, ju¿
by³a tutaj mowa…

(Senator Ryszard Bender: Nie mówmy „epoko-
we”.)

Epokowe, tak jest, Panie Senatorze, oœmielam
siê to powiedzieæ…

(Senator Ryszard Bender: Durne s³owa, nie
chcia³bym powiedzieæ, jakie.)

Oczywiœcie pan senator mo¿e mi przerywaæ, ale
ja uwa¿am, ¿e jest to s³owo w³aœciwe.

Podzielono PKP na spó³ki, obci¹¿ono PKP SA ol-
brzymim zad³u¿eniem, nie zapewniono Ÿród³a
sp³aty tego zad³u¿enia. Ta sytuacja trwa do dzisiaj
i dzisiaj rz¹d wychodzi z propozycj¹ rozwi¹zania
tego problemu, rozwi¹zania w krótkim okresie. Ta
ustawa jest historyczna pod tym wzglêdem, ¿e
przystêpujemy do rozwi¹zania problemu obs³ugi
historycznego zad³u¿enia PKP SA za pomoc¹ tej
w³aœnie ustawy, tych zapisów o wykupie akcji
PLK. I w³aœnie dlatego oœmielam siê twierdziæ, ¿e
ta ustawa ma znaczenie historyczne. W zwi¹zku
z tym w ramach swojego wyst¹pienia i danego mi
czasu chcia³bym apelowaæ do Senatu o jej przyjê-
cie ³¹cznie z poprawkami zaproponowanymi przez
po³¹czone senackie komisje, komisjê gospodarki
oraz komisjê samorz¹du terytorialnego. Rz¹d stoi
równie¿ na stanowisku, ¿e nasza propozycja doty-
cz¹ca zapisu z przed³o¿enia rz¹dowego, któr¹ pre-
zentowa³ tu pan senator Wyrowiñski, powinna
byæ przywrócona, jakkolwiek jest to aktualnie
wniosek mniejszoœci, dlatego ¿e tak wygl¹da³o to
przed³o¿enie rz¹dowe.

Jeszcze tylko dodam na marginesie, w celu wy-
jaœnienia pewnych w¹tpliwoœci, które zg³asza³
w szczególnoœci pan senator Andrzejewski, ¿e to
nie PKP decyduje o wniesieniu tego aportu, tylko
walne zgromadzenie PKP SA, w którym jest mini-
ster infrastruktury. Nastêpuje to w trybie przepi-
sów ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji
z zachowaniem wszystkich elementów ostro¿no-
œciowych i pe³nej gestii decyzyjnej ministra infra-
struktury. Walne zgromadzenie dokonuje tego,
po pierwsze, w trybie kodeksowym, czyli dzia³aj¹c
jako walne zgromadzenie akcjonariuszy, po dru-
gie, w trybie przepisów o dysponowaniu maj¹t-
kiem, aktywami Skarbu Pañstwa i udzielaniu od-
powiednich zgód, a wiêc pod pe³n¹ kontrol¹ Skar-
bu Pañstwa. I dlatego te¿ te przepisy zosta³y tutaj
w pe³ni uzgodnione… To znaczy s¹ absolutnie
zgodne z procedur¹, ca³kowicie przejrzyste itd.

Sprawa aportu te¿ ju¿ zosta³a wyjaœniona. To
jest równie¿ kwestia naszego porozumienia
z marsza³kami, kwestia uzgodnieñ i uzgodnionej
ju¿ listy nieruchomoœci. To s¹ konkretne nieru-
chomoœci, które posiadaj¹ tak zwan¹ zdolnoœæ
aportow¹, ich stan prawny jest, ¿e tak powiem,
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czysty, one s¹ po prostu gotowe do zaaportowa-
nia. Nie mogliœmy tego zrobiæ w roku 2009 miêdzy
innymi dlatego, ¿e pojawi³y siê ró¿nego rodzaju
trudnoœci formalnoprawne. Poza tym minister fi-
nansów, chc¹c mieæ pewnoœæ, ¿e marsza³kowie
obejm¹ udzia³y w podwy¿szonym kapitale spó³ki
Przewozy Regionalne, zwróci³ siê z proœb¹ o pod-
pisanie stosownych oœwiadczeñ o objêciu udzia-
³ów, ale nie wszyscy marsza³kowie podpisali te oœ-
wiadczenia. W zwi¹zku z tym nie dosz³o do aportu
w 2009 r., jednak rz¹d podtrzyma³ wolê wykona-
nia w pe³ni tego porozumienia i wraca w tych prze-
pisach do pe³nego wykonania swojego zobowi¹za-
nia; przepisy ustawy, o której dzisiaj dyskutuje-
my, w pe³ni to gwarantuj¹. To tyle tytu³em wyjaœ-
nienia co do samej ustawy, Panie Marsza³ku.

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

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

Panie Ministrze, poprosi³bym o pozostanie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-

tury Juliusz Engelhardt: Chcia³em zapisaæ…)
D³ugopis…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Po¿yczymy.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Pan minister ma

d³ugopis, Panie Senatorze.)
Czy pan jest zapisany do g³osu, Panie Senato-

rze Kogut?
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, jestem.)
Dobrze, ale proszê teraz nie przeszkadzaæ.
(Senator Stanis³aw Kogut: Niech pan wszyst-

kich uspokoi.)
Pan senator Ryszka zadaje pytanie, proszê

bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, podzia³ PKP na spó³ki nazwa³

pan epokow¹ decyzj¹ pañstwa polskiego; takim
epokowym osi¹gniêciem by³o nieoddanie maj¹t-
ku spó³kom. Moim zdaniem, epokowe by³o zrze-
czenie siê odpowiedzialnoœci pañstwa za narodo-
wego przewoŸnika. W zwi¹zku z tym mam pyta-
nie: czy pañstwo polskie, skupuj¹c akcje, mo¿e
tak¿e innych spó³ek, chce przej¹æ odpowiedzial-
noœæ za PKP, czyli znowu braæ odpowiedzialnoœæ
za polsk¹ kolej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê chwilê poczekaæ, Panie Ministrze.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, t¹ ustaw¹ chcemy zakoñczyæ

proces przekazywania maj¹tku spó³kom samo-
rz¹dowym. Pamiêtamy, ¿e ju¿ wczeœniejsza usta-
wa o komercjalizacji – stanowi³ o tym art. 17 – da-
wa³a tak¹ mo¿liwoœæ, to znaczy, mo¿na by³o apor-
towaæ maj¹tek. Jednak nie robiono tego, t³uma-
cz¹c to miêdzy innymi tym, ¿e PKP musi groma-
dziæ œrodki na obs³ugê ogromnego zad³u¿enia,
które przejê³o – chodzi o umowy dzier¿awy i wszy-
stko inne, co siê z tym wi¹¿e – i ¿e te pieni¹dze, te
œrodki, bêdzie zbiera³o na jego pokrycie. Czy pan
minister móg³by przedstawiæ jak¹œ informacjê
o tym, jak siê uda³o zbieranie tych œrodków, po-
daæ konkretne liczby, cyfry? Czy faktycznie zosta-
³o to wykorzystane w odpowiedni sposób, czy nie
bardzo siê uda³o?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, je¿eli bêdzie pan pamiêta³, to

proszê przedstawiæ stanowisko Konwentu Mar-
sza³ków Województw RP dotycz¹ce tej ustawy.
Kolejna kwestia: czy przedstawione rozwi¹zania
powinny byæ notyfikowane w Komisji Europej-
skiej? Mówiê oczywiœcie o rozwi¹zaniach zastoso-
wanych w tej¿e ustawie. I ostatnia kwestia: czy
przyjêcie omawianej ustawy w sposób poœredni
b¹dŸ bezpoœredni mo¿e spowodowaæ og³oszenie
upad³oœci spó³ki Przewozy Regionalne? Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê pana ministra o odpowiedŸ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Ju¿ odpowiadam.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Ryszki,

czy pañstwo chce znów braæ odpowiedzialnoœæ, to
odpowiem: w pewnym sensie tak, Panie Senato-
rze. Pomijam wszystkie aspekty historyczne, dla-
czego tak siê sta³o w 2001 r. i jak zosta³o to prze-
prowadzone. Tutaj dwa aspekty s¹ bardzo wa¿ne
i jeœli o nie chodzi, to rozwi¹zaniem jest wykup ak-
cji PLK przez Skarb Pañstwa za poœrednictwem
Funduszu Kolejowego. Zgodnie z ustawodaw-
stwem unijnym mamy obowi¹zek zapewniæ nie-
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zale¿noœæ zarz¹dcy infrastruktury. To znaczy, za-
rz¹dca infrastruktury powinien byæ spó³k¹ Skar-
bu Pañstwa, niezale¿n¹ zarówno od innych pod-
miotów w gospodarce, jak i od przewoŸników.
W wyniku przekszta³cenia, którego dokonano
w 2001 r., spó³ka zarz¹dzaj¹ca infrastruktur¹ ko-
lejow¹ w Polsce by³a w³asnoœci¹ bezpoœredni¹
spó³ki PKP SA, by³a spó³k¹ córk¹ PKP SA. To spo-
wodowa³o, ¿e zosta³ sformu³owany i jest nadal for-
mu³owany zarzut ze strony Komisji Europejskiej
wobec Polski co do tego, ¿e nie w pe³ni wykona³a
zalecenia tak zwanego pierwszego pakietu kolejo-
wego, unijnego, jeœli chodzi o niezale¿noœæ za-
rz¹dcy infrastruktury, poniewa¿ PKP SA jest je-
dnoczeœnie w³aœcicielem kilku przewoŸników ko-
lejowych. Powstaje wiêc pewien konflikt intere-
sów na tym tle. W zwi¹zku z tym zosta³o ustalo-
nych szereg gwarancji ustawowych dotycz¹cych
niezale¿noœci PLK, na przyk³ad takie, ¿e zarz¹d
powo³uje rada nadzorcza, a radê nadzorcz¹ wal-
ne zgromadzenie PLK powo³uje z osób wskaza-
nych przez ministra w³aœciwego do spraw trans-
portu. Oznacza to, ¿e nie ma, ¿e tak powiem, per-
sonalnych mo¿liwoœci i zale¿noœci pomiêdzy spó-
³k¹ PKP SA a spó³k¹ PKP PLK. Niemniej jednak
jest sprawa warunku kapita³owego, który polega
na tym, ¿e dzisiaj – po wielu ró¿nych ruchach
i przekszta³ceniach – PKP SA dysponuje ponad
70% akcji PLK, a wiêc taki ma udzia³ w kapitale.
I w zwi¹zku z tym formu³owany jest zarzut. Dziê-
ki operacji, któr¹ przeprowadzamy, nast¹pi
stopniowy wykup akcji PLK przez Skarb Pañ-
stwa, tym samym udzia³ Skarbu Pañstwa bêdzie
siê sukcesywnie powiêksza³, a udzia³ PKP po-
mniejsza³, co jest zgodne z zaleceniem unijnym –
pierwszym pakietem. Jednoczeœnie œrodki, które
przekazujemy z Funduszu Kolejowego z tytu³u
sprzeda¿y akcji, pos³u¿¹ do obs³ugi zad³u¿enia
spó³ki PKP SA, tego historycznego zad³u¿enia,
które by³o i jest praprzyczyn¹ du¿ych komplika-
cji maj¹tkowych w PKP.

Tutaj nawi¹¿ê do pytania pana senatora Daj-
czaka. Rzeczywiœcie, Panie Senatorze, kiedy nie
by³o œrodków na sp³atê tego historycznego zad³u-
¿enia – a przecie¿ PKP nie ze swojej winy zosta³y
obci¹¿one tym zad³u¿eniem – trzeba by³o te œrodki
jakoœ gromadziæ. Do tej pory to by³y kwoty rzêdu
400 milionów z³ rocznie. W przybli¿eniu 400 mi-
lionów z³ rocznie PKP SA musia³y zgromadziæ na
obs³ugê tego historycznego d³ugu, zarówno w za-
kresie odsetek, jak i kapita³u. Jak to siê odbywa-
³o? To siê odbywa³o poprzez dzier¿awienie maj¹t-
ku spó³kom, które zosta³y utworzone z mocy
ustawy restrukturyzacyjnej z 2000 r. A wiêc za-
miast aportowaæ ten maj¹tek, dzier¿awiono go
i zbierano przychody po to, aby zapewniæ obs³ugê
zad³u¿enia. Oczywiœcie by³y te¿ jakieœ œrodki w³a-
sne dodatkowo przeznaczane na ten cel. Taki spo-

sób finansowania obs³ugi zad³u¿enia wywo³a³ czy
wywo³uje nadal wiele ró¿nych komplikacji.
Przede wszystkim s¹ zarzuty, formu³owane rów-
nie¿ przez Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli, zwi¹zane
z tym, ¿e jest art. 17 ustawy restrukturyzacyjnej,
zgodnie z którym PKP powinny wnosiæ maj¹tek do
spó³ek, a nie wnosz¹. I jest to zarzut wieloletni.
Powstaje tak¿e sprzecznoœæ logiczna: powinny
wnosiæ maj¹tek, ale powinny te¿ obs³ugiwaæ d³ug,
bo nikt nie zwolni³ zarz¹du z obs³ugi tego potê¿ne-
go d³ugu. Ten problem stanowi³ przez wiele lat, ¿e
tak powiem, swoist¹ kwadraturê ko³a, bo z jednej
strony przepis nakazuje aportowaæ, a z drugiej
strony nikt nie zwalnia zarz¹du z odpowiedzialno-
œci za obs³ugê zad³u¿enia. My ten problem tutaj
rozwi¹zujemy. Muszê powiedzieæ, zapewne wy-
przedzaj¹c jedno z pytañ, ¿e uzgodniliœmy me-
chanizm, który jest w pe³ni zgodny z zasadami
pomocy publicznej, w szczególnoœci nie zawiera
elementów niedozwolonej pomocy publicznej.
Jest to mechanizm zaprojektowany w taki spo-
sób – przechodzê tu ju¿ do pytania pana senatora
Jurcewicza – aby nie trzeba by³o go notyfikowaæ
w Komisji Europejskiej i aby w ¿aden sposób nie
narusza³ zasad niedozwolonej pomocy publicz-
nej. A wiêc jest on w pe³ni zgodny z prawem euro-
pejskim, to znaczy, nie wymaga notyfikacji. Byæ
mo¿e zalet¹ tego mechanizmu jest w³aœnie jego
prostota. Szkoda tylko, ¿e nie zosta³ zastosowa-
ny ju¿ kilka lat wczeœniej. Jest to doœæ prosty me-
chanizm, trzeba by³o go jedynie wdro¿yæ i spró-
bowaæ w ten sposób rozwi¹zaæ problem. Mamy
nadziejê, ¿e w ci¹gu piêciu lat, do 2014 r., zasa-
dnicze zad³u¿enie PKP zostanie sp³acone i w tym
krótkim okresie bêdzie mo¿na rozwi¹zaæ wszyst-
kie problemy maj¹tkowe polskiego kolejnictwa.

Wracaj¹c jeszcze do pytañ pana senatora Jur-
cewicza, chcia³bym powiedzieæ tak: stanowisko
konwentu marsza³ków wobec tej ustawy by³o
bardzo pozytywne, nie by³o ¿adnych uwag. Zo-
sta³o to uzgodnione i zarówno Komisja Wspólna
Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, jak i mar-
sza³kowie wobec tej konkretnej ustawy… Bo
trzeba powiedzieæ, ¿e równolegle jest przygoto-
wywanych kilka projektów i jeœli by³aby suge-
stia, ¿e stanowisko jest negatywne, to raczej wo-
bec innego projektu.

Na pozosta³e pytania chyba ju¿ odpowiedzia-
³em. Nie trzeba notyfikowaæ.

Czy przyjêcie ustawy mo¿e spowodowaæ
upad³oœæ? Przyjêcie tej ustawy – nie, absolutnie
nie. Ta ustawa sama w sobie zupe³nie nie doty-
czy problemu upad³oœci. Przyjêcie tej ustawy
przysporzy wrêcz z jednej strony spó³ce pieniê-
dzy, gotówki, a z drugiej strony – maj¹tku. Ta
ustawa absolutnie nie mo¿e stanowiæ zagro¿e-
nia, jeœli chodzi o procesy upad³oœciowe. Zagro-
¿enie upad³oœci¹ wynika z innych zjawisk, z in-
nych procesów, które nie maj¹ zwi¹zku z t¹
ustaw¹.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Andrzejewski.
Proszê uprzejmie.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, chcia³bym siê dowiedzieæ, na

co posz³o… Mówi³ pan o zadawnionych zad³u¿e-
niach. W art. 32 przewiduje siê kwotê 6 miliar-
dów, z czego 3 miliardy 900 milionów bêd¹ prze-
znaczone w pierwszej kolejnoœci na pokrycie za-
d³u¿enia, sp³atê kredytów, po¿yczek z odsetkami
itd., itd. W tej chwili to zad³u¿enie wynosi bodaj¿e
1 miliard 188 milionów z³. W zwi¹zku z tym co siê
sta³o z tymi œrodkami w wyemitowanych obliga-
cjach o równowartoœci 3 miliardów 900 tysiêcy z³?
Powinniœcie pañstwo mieæ jeszcze superatê z tego
tytu³u, bo te zaleg³oœci to tylko 1 miliard 188 mi-
lionów z³. Gdyby mo¿na by³o przedstawiæ, jak od
2005 r. to, co fundusz ustanowi³, a by³a to kwota –
to mia³y byæ znaczone pieni¹dze – 3 miliardów
900 milionów z³, która mia³a pójœæ w³aœnie na to
historyczne zad³u¿enie… Czy ona na to posz³a,
czy to zosta³o, jeœli chodzi o gospodarnoœæ, pra-
wid³owo wykorzystane? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tej procedury. To
spó³ki, wiêc tu wchodzi w grê prawo spó³ek han-
dlowych. Czy to jest poprzedzone, a jeœli tak, to
w jakim zakresie, pe³nym postêpowaniem admi-
nistracyjnym? Bo przecie¿ poprzedzane to jest de-
cyzjami administracyjnymi. Gdyby mo¿na by³o
przedstawiæ algorytm, je¿eli nie w ca³oœci… To
bardzo nas interesuje, a przynajmniej mnie, i pro-
si³bym o przedstawienie na piœmie algorytmu
dzia³añ proceduralnych i czasu ich trwania oraz
kosztów, bo to s¹ te¿ i koszty, najpierw postêpo-
wania administracyjnego, wstêpnego, a póŸniej
postêpowania w ramach prawa spó³ek handlo-
wych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rulewski, proszê.

Senator Jan Rulewski:
Rzeczywiœcie jest to ustawa, która rozstrzyga

problemy historyczne. Ale mo¿e ju¿ pojawia siê
nowa historia, historia zad³u¿eñ, które wynikaj¹
z braku dostatecznego kapita³u na inwestycje.
Pytanie moje jest takie: czy ta ustawa, która za-
myka historiê, otwiera drzwi inwestowaniu? Ja
przypominam sobie, ¿e jeœli chodzi o tabor – to jest
takie dyletanckie okreœlenie – to Pendolino, czyli
nowy tabor, mia³ byæ sprowadzony w 1991 r. Je-
szcze gorsza sytuacja jest, jeœli chodzi o elektro-
wozy i ci¹gniki spalinowe, bo ci¹gle opieramy siê

na paliwo¿ernych, rosyjskich. Panie Ministrze,
czy w ogóle – przepraszam, ¿e przekraczam grani-
ce tej ustawy – coœ siê dzieje w zakresie gospodar-
noœci? Konkurencja wobec kolei wzrasta, drogo-
wa i lotnicza, zatem trudniej bêdzie pozyskiwaæ
im œrodki jako monopoliœcie przewozów osobo-
wych i oczywiœcie te¿ towarowych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, trochê nawi¹¿ê do pytañ pana

senatora Andrzejewskiego. Materi¹ tej ustawy s¹
w zasadzie decyzje, które ewentualnie mog³yby
byæ podejmowane w ramach czy to dzia³alnoœci
poszczególnych spó³ek, jak rozumiem, spó³ek
Skarbu Pañstwa, czy to dzia³alnoœci organu za³o-
¿ycielskiego, jak dawniej to nazwano, a teraz w³a-
œciciela. Czy w ramach istniej¹cych ju¿ uwarun-
kowañ te decyzje lub czêœæ tych decyzji, które s¹
okreœlone w ustawie, nie mog³yby byæ przyjmowa-
ne w tej formule?

I czy w zwi¹zku z tym pan minister nie przewi-
duje, ¿e na przyk³ad w przysz³ym roku równie¿ bê-
dziemy zmieniaæ w tym zakresie ustawê, tak jak
to robiliœmy w 2009 r... To znaczy przepisy odno-
si³y siê do 2009 r., teraz s¹ dodatkowe zasady na
2010 r. i byæ mo¿e zajdzie potrzeba, ¿eby to robiæ
w 2011 r. Czy minister pe³ni¹cy rolê w³aœciciela
tych spó³ek w pe³ni wykonuje swoje obowi¹zki?

Z tym wi¹¿e siê jeszcze jedno, dodatkowe pyta-
nie. Czy minister jako w³aœciciel tych spó³ek ma
opracowany jakiœ mechanizm, i faktycznie z niego
korzysta, mediacyjny – tak go nazwijmy – w zakre-
sie ró¿nych interesów tych spó³ek, interesów po-
jawiaj¹cych siê w zwi¹zku z u¿ytkowaniem tego
maj¹tku przedsiêbiorstwa pañstwowego PKP,
który by³ przekazany tym spó³kom? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Odpowiadaj¹c na pytanie pa-

na senatora Andrzejewskiego, powiem, ¿e myœlê,
Panie Senatorze, ¿e liczby, które pan poda³, doty-
cz¹ zupe³nie ró¿nych spraw. Bo te 3,9 miliarda z³
wzi¹³ pan, jak s¹dzê, z ustawy restrukturyzacyj-
nej. To by³a ta sprawa historyczna, ta ustawa by³a
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przyjêta w 2000 r. i zak³ada³a przejêcie starych
d³ugów przez PKP, przekszta³cenie samego przed-
siêbiorstwa pañstwowego w spó³kê Skarbu Pañ-
stwa i mo¿liwoœæ kolejnego zad³u¿enia siê PKP SA,
na przyk³ad w wyniku emisji obligacji. I tam, jak
pamiêtam, te przepisy by³y szczegó³owo zaprojek-
towane po to, ¿eby PKP SA mog³y jeszcze dodatko-
wo siê zad³u¿yæ. W jakim celu? Wówczas przyjêto
tak¹ fundamentaln¹ zasadê, ¿e PKP SA w 2001 r.,
jak ju¿ bêd¹ siê przekszta³caæ, jak bêdzie siê two-
rzyæ spó³kê Skarbu Pañstwa, dzieliæ je na spó³ki,
bêd¹ musia³y wykonaæ olbrzymi proces restruk-
turyzacji, w tym restrukturyzacji zatrudnienia.
Te œrodki posz³y w du¿ym stopniu na restruktury-
zacjê zatrudnienia. Te œrodki z emisji obligacji
w latach 2001–2002 – tam te przepisy dotyczy³y
tych problemów – zosta³y wówczas skonsumowa-
ne. Do tego zad³u¿enia do³o¿y³o siê jeszcze zad³u-
¿enie z by³ego, starego, poprzedniego przedsiê-
biorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwo-
we” i dzisiaj ³¹cznie ta kwota bez odsetek wynosi
w zale¿noœci od kursu waluty od 5,6 miliarda do
6 miliardów z³. To siê waha i zale¿y od tego, czy
z³otówka jest mocna, czy s³aba, bo jest to zad³u¿e-
nie g³ównie w walutach. To jeœli chodzi o te 3,9 mi-
liarda z³, o których pan senator wspomnia³.

Kwota 1 miliarda 188 milionów z³, która wystê-
puje w uzasadnieniu tej ustawy, to jest zupe³nie
inna kwota. Jest to kwota skumulowanych strat
spó³ki Przewozy Regionalne, ju¿ po jej utworze-
niu, tak zwanych strat z lat ubieg³ych. Co do tej
kwoty marsza³kowie te¿ zg³aszali roszczenia, ¿e
w ramach odd³u¿enia rz¹d powinien pokryæ rów-
nie¿ tê stratê bilansow¹ z ubieg³ych lat. W porozu-
mieniu z marsza³kami i w poprzedzaj¹cej je
uchwale Rady Ministrów przyjêliœmy takie roz-
wi¹zanie, ¿e tê stratê z ubieg³ych lat spó³ki Prze-
wozy Regionalne pokryje siê dwojako: œrodkami
przewidzianymi jako aport do spó³ki Przewozy Re-
gionalne w postaci tych zapleczy technicznych,
o których dzisiaj dyskutujemy, i to jest pierwsza
czêœæ, oraz z wniesienia – mam tu przed sob¹ tê
uchwa³ê Rady Ministrów i to porozumienie – apor-
tem do PKP SA przez panów marsza³ków taboru,
który zostanie zakupiony ze œrodków bud¿etu
pañstwa przewidzianych w uchwale Rady Mini-
strów i w póŸniejszym porozumieniu z marsza³ka-
mi. Ta kwota 1 miliarda 188 milionów z³ nie ma
nic wspólnego z zad³u¿eniem PKP SA, dotyczy bo-
wiem zupe³nie innego problemu, innej spó³ki, in-
nej sytuacji gospodarczej.

Wracaj¹c do pytania pana senatora Rulew-
skiego…

(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze tylko ko-
deksy i procedury. Mo¿na w sumie na piœmie…)

Przepraszam, Panie Senatorze, tak, jeszcze te
procedury. Zapewniam, ¿e wszelkie procedury
administracyjne dotycz¹ce przygotowywania nie-

ruchomoœci do aportowania s¹ jak najbardziej
przeprowadzane, ¿e nieruchomoœci maj¹ zdol-
noœæ aportow¹, ¿e PKP SA wykonuje obowi¹zkowo
wszelkie niezbêdne procedury przygotowawcze
do wniesienia aportu wynikaj¹ce zarówno z ko-
deksu spó³ek handlowych, jak i z prawa admini-
stracyjnego czy z innych przepisów o nierucho-
moœciach. Nie bêd¹c prawnikiem, mogê jedynie
siê zobowi¹zaæ, Panie Senatorze, ¿e…

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.
Tylko jeszcze o algorytmy bardzo proszê.)

…tak¹ procedurê, taki algorytm przed³o¿ymy
na piœmie, ¿eby pan senator zobaczy³, jak to wy-
gl¹da zgodnie z naszymi przepisami.

Teraz pytanie pana senatora Rulewskiego o in-
westycje. Rzeczywiœcie, Panie Senatorze, trzeba
powiedzieæ, ¿e inwestycje w tabor kolejowy to jest
s³aby punkt polskiego kolejnictwa. Ale có¿, trzeba
powiedzieæ, ¿e przez lata w Polsce nie inwestowa-
no. W³aœciwie od momentu rozpoczêcia transfor-
macji systemowej przez kilkanaœcie lat nie by³o
w Polsce powa¿niejszych inwestycji w tabor, jak
równie¿ inwestycji infrastrukturalnych. To s¹ ko-
szty, które ponios³o polskie kolejnictwo, olbrzy-
mie koszty, olbrzymie straty i trzeba powiedzieæ,
¿e w porównaniu z innymi ga³êziami transportu
flota polskiego kolejnictwa wygl¹da Ÿle, wygl¹da
katastrofalnie. Gdybyœmy porównali j¹ na przy-
k³ad do bran¿y drogowej, samochodowej, to zoba-
czylibyœmy, ¿e tam praktycznie ca³a flota siê zmie-
ni³a przez ostatnie dwadzieœcia lat, a w bran¿y ko-
lejowej takiego postêpu nie by³o. Niemniej jednak
od kilku lat widoczny ju¿ jest w tej dziedzinie pe-
wien postêp.

Ale wróæmy do sprawy Przewozów Regional-
nych. Mo¿e warto te¿ wspomnieæ, bo dzisiaj przy
okazji tego konfliktu o tym g³oœno siê nie mówi, ¿e
w ramach procesu usamorz¹dowienia, wspo-
mnianego tu porozumienia z marsza³kami
i w efekcie wczeœniejszej uchwa³y Rady Ministrów
rz¹d zapewni³ historyczne œrodki na finansowa-
nie inwestycji taborowych w Przewozach Regio-
nalnych. Zapisy porozumienia mówi¹, po pier-
wsze, o kwocie 800 milionów z³, któr¹ siê przezna-
cza z Funduszu Kolejowego, jakby niezale¿nie od
tego, o czym dzisiaj dyskutujemy, w latach
2009–2015. I to siê ju¿ realizuje, w 2009 r. bêdzie
to 200 milionów, a póŸniej po 100 milionów z³ ro-
cznie do 2015 r. Po drugie, w latach 2010–2015,
a wiêc przez szeœæ lat, bêdzie przeznaczana kwota
700 milionów z rezerwy celowej, czyli by³oby to
116, 7 miliona rocznie, w³aœnie na finansowanie
inwestycji taborowych. Po trzecie wreszcie, rz¹d
uzgodni³ z marsza³kami, ¿e spó³ka Przewozy Re-
gionalne otrzyma w ramach programu „Infra-
struktura i Œrodowisko” kwotê 175 milionów euro
na wspó³finansowanie programu inwestycyjnego
w zakresie taboru, s³u¿¹cego w tym wypadku do
przewozów pomiêdzy dwoma województwami.
Drugie 50%, czyli to 175 milionów euro, w³aœci-

54. posiedzenie Senatu w dniu 12 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji,… 15

(podsekretarz stanu J. Engelhardt)



ciele b¹dŸ spó³ka musz¹ zapewniæ sami, by³by to
ich wk³ad w³asny. A zatem ³¹cznie rz¹d przezna-
cza w latach 2009–2015… Mo¿e powiem inaczej.
Wartoœæ programu inwestycyjnego to jest 3,6 mi-
liarda z³, z czego ponad 60% rz¹d pokrywa bezpo-
œrednio z Funduszu Kolejowego, z rezerwy celo-
wej bud¿etu pañstwa i z Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Œrodowisko”. Ponadto rz¹d do-
datkowo uzgodni³ kwotê wsparcia na inwestycje,
na lata 2016–2020, okreœlon¹ na ponad 3 miliar-
dy 850 milionów z³, przeznaczon¹ równie¿ na sys-
tem przewozów regionalnych. Mo¿na wiêc powie-
dzieæ, ¿e przy usamorz¹dowieniu, pomin¹wszy
problemy bie¿¹ce, które wyst¹pi³y z ró¿nych przy-
czyn w zakresie inwestycji taborowych, rz¹d bar-
dzo, bardzo hojnie potraktowa³ ten system prze-
wozowy, po raz pierwszy w historii. Generalnie
bardzo siê z tego cieszymy, bo nie ulega w¹tpliwo-
œci, ¿e Przewozy Regionalne wymagaj¹ ca³kowitej
zmiany substancji maj¹tkowej wchodz¹cej
w sk³ad tego taboru, bo jest on przestarza³y te-
chnologicznie i nie spe³nia dzisiejszych standar-
dów. I to bêdzie siê stopniowo dokonywa³o. Zre-
szt¹ dzieje siê to ju¿ na naszych oczach, poniewa¿
marsza³kowie wykonuj¹ operacje zakupowe, i to
w du¿ym zakresie, dotycz¹ce elektrycznych zesta-
wów trakcyjnych, autobusów szynowych, któ-
rych jest grubo ponad sto w Polsce; takie zakupy
s¹ realizowane. Równie¿ inne przedsiêbiorstwa
kolejowe realizuj¹ w du¿ym zakresie takie bardzo
istotne zakupy taborowe, dokonuj¹ ich choæby
Koleje Mazowieckie. Panowie marsza³kowie ³¹cz¹
siê wrêcz w konsorcjach; na przyk³ad Wielkopol-
ska ze Œl¹skiem razem procedowa³y zakup elek-
trycznych poci¹gów zespolonych FLIRT. Tak wiêc
coœ siê ruszy³o w tych inwestycjach i mam nadzie-
jê, ¿e bêd¹ one kontynuowane, oczywiœcie ze
wsparciem rz¹du.

Podobnie jest ze spó³k¹ InterCity, te¿ prze¿ywa-
j¹c¹ trudnoœci. Rz¹d zapewni³ 200 milionów euro
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œro-
dowisko” w³aœnie na wspó³finansowanie zakupu
dwudziestu poci¹gów zespolonych, które bêd¹
kursowa³y na linii E 65 Gdynia – Gdañsk – War-
szawa – Katowice – Kraków. W tej osi, tak zwanym
korytarzu szóstym, bêdzie uruchomiony nowy sy-
stem przewozowy, z pojazdami je¿d¿¹cymi z prêd-
koœci¹ do 200 km/h.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Za
ile lat?)

Pani Senator, ju¿ odpowiadam. To pytanie do-
datkowe, jak rozumiem? Realizacja tego zakupu
przewidywana jest w 2013 r., ze wzglêdu na to, ¿e
nie ma sklepu z poci¹gami, tylko trzeba je zamó-
wiæ w procedurze przetargowej. A od momentu
podpisania umowy do pierwszych dostaw mijaj¹
zawsze mniej wiêcej dwa lata, dwa i pó³ roku. I ta-
k¹ procedurê trzeba wykonaæ.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Tyl-
ko ¿e kolei nie bêdzie. Te poci¹gi nie bêd¹ mia³y po
czym jeŸdziæ.)

Aktualnie trwa procedura przetargowa na te
dwadzieœcia poci¹gów zespolonych i negocjacje
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym co do do-
datkowej kwoty 200 milionów euro kredytu, które
spó³ka mia³aby podj¹æ.

Odniosê siê jeszcze do pytania pana senatora
Paszkowskiego. Czy nie by³o mo¿liwoœci roz-
wi¹zania tych problemów w ramach istniej¹ce-
go systemu prawnego? Nie by³o, Panie Senato-
rze. Gdyby by³y, na pewno byœmy wykorzystali
istniej¹ce przepisy. Przepis, ¿e siê przeznacza
kwotê 500 milionów z³ z Funduszu Kolejowego,
stwarzamy t¹ ustaw¹, bez tej ustawy takiej mo¿-
liwoœci by nie by³o. Zreszt¹ gospodarka w tym
funduszu podlega doœæ restrykcyjnym przepi-
som ustawy o Funduszu Kolejowym. Szczegó³o-
wo okreœla siê, po pierwsze, na jakie cele mog¹
byæ przeznaczone œrodki z Funduszu Kolejowe-
go, po drugie, z jakich Ÿróde³ one pochodz¹, a po
trzecie, zgodnie z jak¹ procedur¹ mog¹ byæ po-
dejmowane. Wszystko s¹ to œrodki publiczne.
St¹d te¿ nie by³o innej mo¿liwoœci ni¿ zmiana
Funduszu Kolejowego. Podobnie jest z tymi 150
milionami z³ dla Przewozów Regionalnych, to
tak¿e trzeba by³o dodatkowo zapisaæ. Równie¿
sprawa aportu tych zapleczy technicznych wy-
maga³a takiego rozstrzygniêcia, bo po usamo-
rz¹dowieniu spó³ka PKP SA i spó³ka Przewozy
Regionalne to s¹ jakby dwa obce podmioty i nie
ma formalnoprawnej mo¿liwoœci takiego zwyk-
³ego transferowania maj¹tku. Wszystko tutaj
musi byæ niejako pod kontrol¹ przepisów usta-
wowych i zgodne z odpowiednimi procedurami,
o które zreszt¹ pyta³ pan senator Andrzejewski,
czy te¿ z zachowaniem œcis³ej kontroli rz¹du nad
operacjami maj¹tkowymi przeprowadzanymi
przy okazji transferu z PKP SA do spó³ki Przewo-
zy Regionalne. St¹d te¿ nie by³o takiej mo¿liwo-
œci, z której da³oby siê skorzystaæ bez tworzenia
nowych przepisów.

Czy by³y mediacje w sprawie problemu… Oczy-
wiœcie, ¿e minister zawsze stara siê mediowaæ
i rozwi¹zywaæ ró¿ne problemy. Nie zawsze to siê
udaje, ale robi to w miarê swoich mo¿liwoœci i jak
najbardziej dyskutuje siê o ró¿nych problemach.
Oczywiœcie aktualnie, po usamorz¹dowieniu, kie-
dy spó³ka Przewozy Regionalne wysz³a z grupy
PKP, te mo¿liwoœci oddzia³ywania ministra na
spó³kê ca³kowicie siê zmieni³y i nie ma ju¿ takiego
bezpoœredniego prze³o¿enia jak w sytuacji, kiedy
spó³ka by³a w grupie PKP, bo jak wspomnia³em,
minister w³aœciwy do spraw transportu pe³ni je-
dnoczeœnie funkcjê w Walnym Zgromadzeniu Ak-
cjonariuszy PKP SA, czyli s¹ jeszcze mo¿liwoœci
kodeksowe. Dziêkujê bardzo.

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

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wyrowiñski, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Ministrze, jest pan…
(Senator Ryszard Bender: A czy ja jestem zapi-

sany? Bo ja bardzo prosi³em na pocz¹tku…)
Panie Ministrze, jest pan w rz¹dzie odpowie-

dzialny za kolej i wszystko to, co siê z kolej¹ wi¹¿e.
W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytanie: jak
pan, jako odpowiedzialny za stan polskiej kolei,
równie¿ za to, co siê bêdzie dzia³o w przysz³oœci,
ocenia stopieñ wykorzystania œrodków unijnych?
Bo pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e akurat tutaj jesteœmy
mniej efektywni ni¿ na przyk³ad w przypadku
dróg klasycznych, czyli tych, które podlegaj¹ in-
nym pana kolegom w Ministerstwie Infrastruktu-
ry. Jak pan to ocenia? Czy rzeczywiœcie mamy tu-
taj zaleg³oœci? Czy ta opinia pani Hübner, wów-
czas jeszcze pani komisarz, ¿e nie najlepiej jest
z tym w Polsce, w dalszym ci¹gu jest aktualna?

I drugie pytanie, Panie Marsza³ku, je¿eli pan
pozwoli. Pan minister doskonale pamiêta, bo te¿
uczestniczy³ w tym wysi³ku modernizacyjno-or-
ganizacyjnym, którego efektem sta³a siê ustawa
z 2000 r., ¿e by³a debata o tym, czy powo³ywaæ
PKP SA, czy te¿ tworzyæ Agencjê Mienia Kolejowe-
go i taki fundusz, który by w³aœnie w sposób bar-
dziej efektywny zajmowa³ siê tym, czym siê za-
jmuje PKP SA. Ostatecznie zwyciê¿y³a koncepcja
PKP SA. Jak siê okazuje, to by³a koncepcja nie-
dobra. Byæ mo¿e na samym pocz¹tku ta organiza-
cja s³u¿y³a uspokojeniu pewnych nastrojów
i u³atwia³a pewne kroki od strony organizacyjno-
-merytorycznej, ale potem, niestety, œmiem twier-
dziæ, sta³a siê raczej zawad¹. Jak pan widzi los te-
go tworu, w opinii niektórych s³u¿¹cego wy³¹cznie
temu, aby udowadniaæ potrzebê swego istnienia
za cenê apana¿y dla cz³onków rad nadzorczych,
za cenê wp³ywów politycznych? I mówiê o wszyst-
kich rz¹dach, nie tylko o naszym. Tak ¿e
chcia³bym znaæ pana wizjê tej instytucji. Czy mi-
mo wszystko nie czas skoñczyæ z t¹ firm¹ i powo-
³aæ, no nie wiem, fundusz, sprawn¹ instytucjê,
która bêdzie zarz¹dza³a tym d³ugiem. Bo przecie¿
o to chodzi, w tej chwili to jest zarz¹dca d³ugu, no
i dzier¿awca. I trzeba mieæ jasn¹ wizjê tego wszys-
tkiego. Jak s¹dzê, taki radykalny krok s³u¿y³by
równie¿ przyspieszeniu procesów restrukturyza-
cyjnych kolei.

Panie Marsza³ku, dziêkujê.

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

(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, ja
prosi³em pana marsza³ka Borusewicza o g³os jako
trzeci, a nie wiem, kiedy ja wejdê…)

(Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark: Jest pan.)
(Senator Ryszard Bender: Mogê czekaæ.)
(Senator Sekretarz Gra¿yna Sztark: Jest pan

akurat w tej trójce.)
(Senator Ryszard Bender: W tej trójce? Nadzie-

je prys³y.)
(Weso³oœæ na sali)
Po prostu pytañ zrobi³o siê trochê du¿o.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Ministrze, mam nastêpuj¹ce pytania.
Przede wszystkim w ramach PKP poza spó³k¹
PLK istnieje wiele innych spó³ek: jest PKP Ener-
getyka, jest PKP Telekomunikacja, a myœlê, ¿e
mo¿na tu wymieniæ równie¿ Liniê Hutnicz¹ Sze-
rokotorow¹. I teraz proszê mi powiedzieæ, dla-
czego pañstwo wybraliœcie do wykupu akcji
akurat spó³kê PLK? Mówiê to dlatego, ¿e œwia-
dom jestem zwrócenia uwagi na to, i¿ w³aœnie od
infrastruktury, od dróg kolejowych du¿o zale¿y.
Ale proszê mi powiedzieæ, czy ten, kto bêdzie po-
siada³ PKP Energetykê, nie bêdzie móg³ mieæ ta-
kiego wp³ywu, jaki mia³ ten, kto posiada³ koleje
¿elazne? Po prostu brak energii to brak teleko-
munikacji i brak mo¿liwoœci poruszania siê.

I teraz moje kolejne pytanie. Czy pañstwo
w tym momencie nie wysy³acie nastêpuj¹cego
sygna³u: to nie jest do sprywatyzowania, a wszys-
tko pozosta³e jest do sprywatyzowania? Pañstwo
jakby wybieracie sobie tê jedn¹ spó³kê.

Kolejne pytanie. W nowym ust. 3a nie jest
obligatoryjnie wprowadzony nakaz wykupienia
akcji w PLK, tylko jest to fakultatywne, czyli:
mog¹ kupiæ. Proszê mi powiedzieæ, czy zgodnie
z kodeksem spó³ek handlowych, a poruszamy
siê w obszarze w³aœnie tego kodeksu, mówi¹c
o spó³kach, nie mo¿e byæ takiej sytuacji, ¿e
ktoœ, kto zap³aci za akcje PLK wiêcej, bêdzie
mia³ wiêksze prawo do wykupienia tych akcji
ni¿ Skarb Pañstwa? No przecie¿ spó³ka powin-
na kierowaæ siê kryterium swoich jak najwiêk-
szych korzyœci.

I ostatnie pytanie. Mówimy o maj¹tku PKP.
Proszê mi powiedzieæ, jak wygl¹da proces ewiden-
cjonowania tego maj¹tku? Bo zdaje siê, ¿e status
w³asnoœciowy jest jednak daleki od tego, czego
byœmy oczekiwali. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
I pan senator Bender.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Ryszard Bender:

Panie Wiceministrze – mówiê tak, bo ministro-
wie rzadko bywaj¹ u nas w Senacie – dobrze, ¿e
pan jest tu wœród nas i wyjaœnia…

Panie Ministrze, czy pan nie pope³ni³ czasami
lapsus linguae, odpowiadaj¹c mojemu s¹siadowi
z ³aw senatorskich, panu senatorowi Ryszce, ¿e
pañstwo zrezygnowa³o z odpowiedzialnoœci za ko-
leje w Polsce? I jeszcze to, co siê dzieje, o czym
przed chwil¹ mówi³ senator Gogacz, ¿e mamy
mnóstwo spó³ek, tak ¿e trudno by³oby nam tutaj
wszystkie wymieniæ – chyba jedynie senator Ko-
gut móg³by to zrobiæ – tak ¿e to jest rozbicie kolei
polskich, rozbicie tej legendy, jak¹ ka¿dy z nas
zna³, co do tego, jak œwietne s¹ to koleje.

Pan mówi, ¿e ustawa, któr¹ rozpatrujemy, bê-
dzie epokowa, historyczna itd. Niech pan powie,
co ona zmieni w tym, co jest Ÿle. Proszê pana,
wiem ze stenogramów sejmowych i senackich, ¿e
w okresie sanacyjnym, miêdzywojennym, w la-
tach trzydziestych mówiono: byczo jest. Rzeczy-
wiœcie, jeœli chodzi o PKP, by³o byczo, rzeczywiœcie
koleje by³y wspania³e, piêkne, a co do punktual-
noœci, to wed³ug nich regulowano zegarki. Dzisiaj
sytuacja jest przera¿aj¹ca. Przera¿aj¹ca. Czy to
nie jest z pana strony licentia poetica? Po co to,
proszê pana?

Przera¿a mnie rzeczywiœcie ta odpowiedŸ, ¿e
pañstwo polskie zrezygnowa³o… By³aby to zdrada
stanu. Ja siê bojê, czy pan tutaj nie pope³ni³ takiej
licentiae poeticae. Bo nie chce mi siê wierzyæ, ¿e
rz¹d mojego pañstwa, jakikolwiek by by³ czy jest,
nie chce interesowaæ siê tymi sprawami.

I ostatnia kwestia, sprawa „Przewozów Regio-
nalnych”, jedynych uw³aszczonych. Czy w tej
ustawie jest przewidziany jakiœ hamulec, albo czy
ewentualnie w innych aktach prawnych przewi-
dujecie, ¿eby czasami, gdyby to siê op³aca³o krê-
gom sejmikowym, marsza³kowskim, one mog³y
tego nie sprzedaæ liniom niemieckim czy francus-
kim? Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszêbardzo,PanieMinistrze, terazpanakolej.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Odpowia-

dam kolejno, najpierw na pytania pana senatora
Wyrowiñskiego o wykorzystanie œrodków unij-
nych. Rzeczywiœcie pojawia³y siê zarzuty, g³ównie
wobec spó³ki PLK, zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ niewy-
korzystania œrodków unijnych na Program Ope-
racyjny „Infrastruktura i Œrodowisko”. Przypom-

nê, ¿e œrodki, które przeznaczono w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowis-
ko” na same inwestycje infrastrukturalne, wyno-
sz¹ 4 miliardy 300 milionów z³, co w powi¹zaniu
z wk³adem krajowym, wk³adem beneficjenta, daje
wartoœæ programu oko³o 7 miliardów euro. A wiêc
rzeczywiœcie jest to bardzo powa¿ny program.
OpóŸnienia, jakie powsta³y – rzeczywiœcie ja po-
twierdzam to, ¿e by³y – wynika³y z kilku czynni-
ków, w szczególnoœci ze zmian w prawie polskim.
Dotyczy³o to prawa o ochronie œrodowiska, szereg
projektów by³o przygotowanych pod rz¹dami sta-
rych przepisów i trzeba by³o je zmieniæ. To czyn-
nik pierwszy.

Drugi czynnik jest taki, ¿e firmy, w wielu wy-
padkach firmy zachodnie, które wygrywa³y prze-
targi na przygotowanie projektów inwestycyj-
nych, nie zdo³a³y przygotowaæ tych projektów
w³aœciwie, a w szczególnoœci – przeprowadziæ pro-
cedur uzgodnieniowych w zakresie decyzji œrodo-
wiskowych i budowlanych.

I trzeci czynnik to niew¹tpliwie sama doœæ wad-
liwa struktura zarz¹dzania projektami w spó³ce
PLK. Myœmy tê sprawê analizowali ju¿ od pocz¹t-
ku naszej kadencji i przedsiêwziêliœmy, jak s¹dzê,
skuteczne œrodki, tak ¿e w ostatnim okresie odno-
towujemy bardzo du¿y postêp, je¿eli chodzi o pro-
jekty kolejowe. I jest tak – w³aœciwie mogê to dzi-
siaj powiedzieæ z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹ – ¿e nie
wystêpuje zagro¿enie, i¿ Polska mia³aby nie wy-
korzystaæ œrodków unijnych, które s¹ przezna-
czone na inwestycje kolejowe. Ono jeszcze nieda-
wno by³o, ale dokona³ siê olbrzymi postêp. Z jed-
nej strony zmieniliœmy organizacjê zarz¹dzania
projektami w samej firmie PLK i zmieniliœmy spo-
sób nadzoru, a w PLK powo³aliœmy jeszcze cen-
trum realizacji inwestycji, z drugiej zaœ strony
w samym ministerstwie zmieniliœmy strukturê,
powo³aliœmy Departament Inwestycji Kolejo-
wych. Jest te¿ taki system cotygodniowego wrêcz
monitorowania postêpu w zakresie projektu.
I wreszcie uda³o nam siê dopracowaæ szczegó³owe
procedury sk³adania wniosków, jest opracowany
ca³y harmonogram ich przejœcia. Swoj¹ drog¹,
wnioski dotycz¹ce kolejnych inwestycji czy pro-
jektów to jest swoista droga przez mêkê, dlatego
¿e one id¹ wieloszczeblow¹ procedur¹ itd., w ka¿-
dym razie przychodz¹ z PLK do Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, nastêpnie do Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego, do Ministerstwa
Finansów, a wreszcie do Komisji Europejskiej.
Ca³¹ tê drogê rozpisaliœmy wiêc niejako proceso-
wo i udro¿niliœmy do tego stopnia, ¿e szacujemy,
i¿ do koñca tego roku bêd¹ ju¿ podpisane w zasa-
dzie wszystkie projekty, bêd¹ rozpisane przetargi
na wszystkie projekty, które s¹ przewidziane
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktu-
ra i Œrodowisko”. To jest bardzo du¿y postêp.
Ostatnio przedstawiciele PLK byli równie¿
w Brukseli, dyskutowali z Komisj¹ Europejsk¹,
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¿eby zaznaczyæ ten postêp. Oczywiœcie przygotu-
jemy wszystkie dokumenty. Ca³y czas doskonali-
my procedurê, ¿eby to ulepszyæ.

Kolejne pytania pana senatora dotyczy³y agen-
cji mienia i tego, co z PKP SA, jaki jest los PLK. Ja
po³¹czê te dwa pytania. Oczywiœcie, Panie Sena-
torze, jako bran¿owiec równie¿ w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych uczestniczy³em w dyskusjach nad
przekszta³ceniami PKP. Przypomnê, ¿e o agencji
mienia mówi³o siê w po³owie lat dziewiêædzie-
si¹tych, póŸniej rz¹d niejako zaniecha³ takiej kon-
cepcji. Ja bym powiedzia³, ¿e opór przed utworze-
niem agencji mienia kolejowego by³ generowany
nie w samym ministerstwie, niezale¿nie od tego,
kto sprawowa³ rz¹dy, a raczej w instytucjach poza
ministerstwem, by³ ogólny opór, ¿e tak powiem,
podczas funkcjonowania kolejnych rz¹dów, by ta-
k¹ agencjê powo³aæ. St¹d zdecydowano siê na
utworzenie spó³ki Skarbu Pañstwa, PKP SA, z tymi
przekszta³ceniami, o których wiemy, i z zaletami,
i z wadami spó³ki prawa handlowego.

Ja siê zgodzê z opini¹ pana senatora, ¿e tutaj
w wielu aspektach przewa¿y³y wady, ale to jest hi-
storia. Ustawa zosta³a przyjêta w 2000 r., prze-
kszta³cenie nastapi³o w 2001 r. To mia³o zalety,
by³y tam dobre zapisy, ale niejako w rozliczeniu
historycznym – zgadzam siê – okaza³o siê, ¿e ta
konstrukcja by³a jednak doœæ problematyczna,
zw³aszcza bym tu akcentowa³ sprawy prawne,
sprawy stanów prawnych nieruchomoœci i nie-
przygotowania wówczas na tego typu prze-
kszta³cenia w takiej skali, w jakiej zosta³y one za-
projektowane. Wdro¿ono przekszta³cenia, a stany
prawne by³y w³aœciwie nieuregulowane itd. Nie
chcê przez to powiedzieæ, ¿e to by³ b³¹d, bo to by³
jakiœ wybór. Dzisiaj ju¿ mamy tê m¹droœæ, bo ma-
my doœwiadczenia z tylu lat. Prawda? Ale przecie¿
ex ante, wówczas nikt nie by³ taki m¹dry, ¿eby po-
wiedzieæ, ¿e to s¹ same wady. Widocznie zwyciê¿y-
³a taka opcja, po prostu wyobra¿ano sobie, ¿e to
jest suboptymalne rozwi¹zanie i ¿e mo¿na pójœæ
w tê stronê. Rzeczywiœcie PKP SA funkcjonuje do
dzisiaj.

Jaki los? My przygotowaliœmy program dal-
szych zmian. W tym programie nawi¹zujemy do
wczeœniejszej koncepcji agencji mienia. Agencja
mienia, pañstwowa agencja kolejowa – tak to za-
pisujemy w naszym programie – docelowo powin-
na powstaæ na maj¹tku dzisiejszego PKP SA po
wykonaniu dwóch operacji. Po pierwsze, po sp³a-
cie zad³u¿enia b¹dŸ istotnej czêœci tego zad³u¿e-
nia, bo mamy tu zobowi¹zania wobec instytucji
miêdzynarodowych i nie s¹ mo¿liwe jakieœ istotne
ruchy maj¹tkowe. Zatem, po pierwsze, sp³ata za-
d³u¿enia. Po drugie, dziêki temu rozwi¹zanie pro-
blemów zwi¹zanych z wyposa¿eniem poszczegól-
nych spó³ek w maj¹tek niezbêdny do ich funkcjo-
nowania, przekazanie do spó³ek równie¿ innych

zakresów dzia³alnoœci dzisiejszego PKP, tak aby
docelowo przekszta³ciæ PKP w tak¹ pañstwow¹
agencjê kolejow¹, bêd¹c¹ ewentualnie jedynie
w³aœcicielem infrastruktury kolejowej, któr¹ za-
rz¹dza PLK, i tak zwanego maj¹tku zbêdnego do
dalszej restrukturyzacji.

(Senator Ryszard Bender: Puœciæ z torbami…)
Przypomnê, ¿e jest kilka problemów, o któ-

rych przy tej okazji trzeba by powiedzieæ, a które
do tej pory nie zosta³y rozwi¹zane. Na przyk³ad
problem mieszkañ, oko³o dziesiêciu tysiêcy
mieszkañ, które znajduj¹ siê w pasie linii kole-
jowych. Nie wiadomo, co z tymi mieszkaniami.
Nasz system prawny jest bezradny wobec tych
mieszkañ, bo nie mo¿na ich sprzedaæ ani prze-
kazaæ do gminy, nie mo¿na ich sprzedaæ dotych-
czasowym najemcom, bo zlokalizowane s¹ w pa-
sie linii kolejowych. Nie wiadomo, co z takim
maj¹tkiem zrobiæ.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Jak to nie wiadomo?)
Sama gospodarka mieszkaniowa – wiem, bo

by³em w przedsiêbiorstwie PKP – stwarza ogrom-
ne problemy. Te informacje nie s¹ podawane do
publicznej wiadomoœci, ale to s¹ formalne, praw-
ne komplikacje itd. Docelowo taka agencja bêdzie
musia³a siê tym zajmowaæ.

Pan senator Gogacz prosi³ tu o pewne wyjaœ-
nienia. Dlaczego wybrano w³aœnie PLK do wyku-
pu akcji? Panie Senatorze, ja ju¿ mówi³em, ¿e ta
operacja to nie by³ jakiœ wybór PLK. Chodzi o dwa
cele, jeszcze raz je przypomnê. Z jednej strony
musimy d¹¿yæ do tego, by zarz¹dca publicznej
infrastruktury kolejowej by³ w Polsce pod bezpo-
œredni¹ kontrol¹ Skarbu Pañstwa, pod bezpo-
œredni¹ kontrol¹ Skarbu Pañstwa. To oznacza,
¿e trzeba zmieniæ sytuacjê, która wynika³a
z ustawy restrukturyzacyjnej z 2000 r. Ta sytua-
cja polega³a na tym, ¿e Skarb Pañstwa by³ jedy-
nie poœrednio w³aœcicielem PLK przez fakt, ¿e by³
w³aœcicielem 100% akcji PKP SA, a dopiero PKP
SA – niejako na drugim piêtrze – by³o w³aœcicie-
lem PLK SA. Taka struktura w³asnoœciowa, wów-
czas zaprojektowana…

(Senator Ryszard Bender: A nie w suterenie?)
…i zrealizowana w roku 2001, z punktu widze-

nia zasad prawa unijnego, z punktu widzenia dy-
rektyw unijnych jest niew³aœciwa, jest kwestiono-
wana przez Komisjê Europejsk¹. My chcemy
stopniowo odejœæ od tej struktury w taki sposób,
by dziêki wykupieniu akcji PLK przez Skarb Pañ-
stwa w³aœnie Skarb Pañstwa mia³ wiêkszoœæ i bez-
poœrednio wykonywa³ prawo g³osu, przynajmniej
w pierwszym etapie, na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy.

Przy tej okazji chcia³bym podkreœliæ, ¿e nie ma
takiej opcji, mo¿liwoœci, o której wspomnia³ pan
senator, aby ktoœ inny kupi³ te akcje. Obrót akcja-
mi PLK jest de facto zakazany, bo on siê sprowa-
dza tylko do obrotu pomiêdzy PKP i Skarbem Pañ-
stwa. Akcje PLK s¹ w ogólnym obrocie niezbywal-
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ne, bo jest to spó³ka nieprywatyzowalna, ona
w ogóle nie jest przeznaczona do prywatyzacji.

(Senator Czes³aw Ryszka: Przecie¿ mówi siê
o gie³dzie.)

Nie w odniesieniu do PLK, Panie Senatorze.
(Senator Jan Wyrowiñski: Nie PLK.)
Rozró¿nijmy to. PLK, Polskie Linie Kolejowe

SA, zarz¹dca infrastruktury jest nieprywatyzo-
walny ustawowo, tu nie ma mo¿liwoœci sprywaty-
zowania. Co wiêcej, obrót akcjami PLK jest ogra-
niczony tylko do sytuacji, w której te akcje mog¹
trafiæ do Skarbu Pañstwa.

(Senator Stanis³aw Gogacz: A wszystkie inne
spó³ki mog¹ byæ…)

Wszystkie inne spó³ki tak, mog¹, tu nie ma ta-
kiego ograniczenia. A to jest spó³ka infrastruktu-
ralna, która zarz¹dza polsk¹, narodow¹ infra-
struktur¹ kolejow¹ i – tak jak okreœliliœmy w usta-
wie – ona nie podlega prywatyzacji. Nie ma mo¿li-
woœci, aby ktoœ kupi³ akcje PLK, bo z punktu wi-
dzenia przepisów obowi¹zuj¹cych w Polsce nie
mo¿e wejœæ w posiadanie akcji PLK. Jedynym pod-
miotem, który mo¿e wejœæ w posiadanie akcji PLK,
jest Skarb Pañstwa. Nawet w odniesieniu do sy-
tuacji, o której tu mówi³em, gdyby zlikwidowano
PKP SA, jest w ustawie zapis, który mówi o tym, ¿e
wtedy akcje PLK od razu przekazuje siê do Skarbu
Pañstwa. Zatem nie ma tu takiej mo¿liwoœci.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Kto ustala cenê
tych akcji?)

Cena jest… Jest to operacja przeprowadzana
po wartoœci nominalnej, Panie Senatorze, dlatego
¿e spó³ka PLK jest spó³k¹ non-profit i ona nie ge-
neruje zysku, tylko jak¹œ stratê, niewielk¹ w sto-
sunku do swojego kapita³u, ale stratê. Z roku na
rok te straty siê kumuluj¹, ujête s¹ one w bilan-
sie, tkwi¹ w pozycji: nierozliczona strata z lat
ubieg³ych. Gdyby zatem przyjmowano inn¹ war-
toœæ ni¿ nominalna, na przyk³ad wartoœæ ksiêgo-
w¹, to trzeba by³oby przekazaæ akcje poni¿ej war-
toœci nominalnej. Tak? Poniewa¿ jest to operacja
pomiêdzy PKP a Skarbem Pañstwa, przyjmuje siê
wartoœæ nominaln¹ tych akcji, jest to uzgodniona
wartoœæ i po tej wartoœci nastêpuje formalne rozli-
czenie.

Pan senator pyta³ jeszcze o ewidencjê maj¹tku.
Chcia³bym powiedzieæ tak. Na dzisiaj w odniesie-
niu do 95% nieruchomoœci kolejowych procedura
wyprowadzenia stanów prawnych jest ju¿ na eta-
pie koñcowym albo jest ju¿ w pe³ni wykonana.
Koñcówka procedury oznacza, ¿e gdzieœ u woje-
wodów jeszcze tkwi¹ wnioski. Mo¿na powiedzieæ,
¿e z ca³¹ pewnoœci¹ w odniesieniu do 70% stan
prawny jest ju¿ wyprowadzony, w odniesieniu do
25% dokumenty s¹ z³o¿one, jest to w trakcie pro-
cedury itd., czyli stany prawne 5% nieruchomoœci
nie s¹ jeszcze wyprowadzone. Procedur¹ wypro-
wadzania stanów prawnych objêto wszystkie nie-

ruchomoœci, niemniej jednak czasami s¹ to bar-
dzo trudne sprawy, trudne sprawy w³asnoœciowe
w zakresie nieruchomoœci, dotycz¹ce albo nieru-
chomoœci na ziemiach pó³nocnych i zachodnich,
albo te¿ jakichœ zasz³oœci historycznych, kiedy to
ujawniaj¹ siê w³aœciciele na przyk³ad sprzed stu
piêædziesiêciu lat itd. Wszystko w tych procedu-
rach musi byæ zgodnie z polskim prawem rozpa-
trywane i uzgadniane. Je¿eli chodzi o przepisy
dotycz¹ce w³asnoœci, to jak pañstwo senatorowie
wiecie, trzeba dochowaæ szczególnej staranno-
œci, trzeba wykonaæ rzetelnie wszystkie procedu-
ry zwi¹zane z uw³aszczeniem siê przedsiêbior-
stwa.

Przechodzê do pytania pana senatora Bende-
ra. Czy pañstwo zrezygnowa³o z odpowiedzialno-
œci… Pañstwo nie zrezygnowa³o, Panie Senato-
rze, z odpowiedzialnoœci za kolej. Pañstwo prze-
prowadzi³o…

(Senator Ryszard Bender: Pan siê wycofuje te-
raz z tego, co powiedzia³.)

Ja tak nie powiedzia³em, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Bender: Proszê sobie przy-

pomnieæ.)
No w³aœnie nie mogê przypomnieæ sobie takiego

stwierdzenia.
Pañstwo dokona³o wszak¿e pewnych operacji,

o których powiedzia³em. Ju¿ w 2001 r. przepro-
wadzi ³o operacjê podzia ³ow¹, nastêpnie
w 2008 r. dokona³o dalszej operacji polegaj¹cej
na usamorz¹dowieniu, czyli przekazano w³as-
noœæ pewnej czêœci dzia³alnoœci kolejowej w po-
staci Przewozów Regionalnych do samorz¹dów
województw. Nie mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e
pañstwo zrezygnowa³o z tej odpowiedzialnoœci,
tylko inaczej j¹ dzisiaj postrzega. Pañstwo prze-
cie¿ w du¿ym stopniu, dokonawszy na pewnym
etapie historycznym podzia³u, dofinansowuje
dzia³alnoœæ kolejow¹ w zakresie infrastruktury
kolejowej, w zakresie inwestycji kolejowych
i dzia³alnoœci operacyjnej, w zakresie przewozów
pasa¿erskich. Dofinansowuje te¿ ulgi ustawowe
do przewozów pasa¿erskich, system przewozów
miêdzywojewódzkich i szereg innych dzia³alno-
œci. Z jednej strony tych dzia³alnoœci, które pañ-
stwo wspiera finansowo, jest doœæ du¿o, ale
z drugiej strony, powiedzmy otwarcie, œrodków,
które pañstwo przeznacza na wsparcie systemu
kolejowego, jest za ma³o. To generuje po drodze
ró¿ne problemy i z tymi problemami borykaj¹ siê
wszystkie rz¹dy. Nie jest to specjalnoœæ, jak
s¹dzê, tylko naszego rz¹du. Je¿eli coœ gdzieœ nie-
domaga, to… W szczególnoœci podkreœli³bym, ¿e
powszechn¹ bol¹czk¹ ca³ego systemu kolejowe-
go jest po prostu brak odpowiedniego zasilenia
finansowego na ró¿nych poziomach. Dzisiaj mó-
wimy o spó³ce Przewozy Regionalne oraz prze-
jœciu tej spó³ki pod w³adanie marsza³ków i jej
problemy równie¿ wynikaj¹ z braku odpowied-
niego zasilenia finansowego. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Ryszard Bender: A czy marsza³kowie

mog¹ sprzedaæ, jeœli bêdzie siê im op³aca³o, te
swoje Przewozy Regionalne innym?)

(Senator Stanis³aw Kogut: Jasne.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Juliusz Engelhardt: Panie Senatorze…
Mogê, Panie Marsza³ku?)

Proszê, bardzo proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Hipotetycznie mog¹ sprzedaæ, ale proszê za-

uwa¿yæ, ¿e nikt nie zwolni marsza³ków z obowi¹z-
ku wykonywania zadañ w³asnych samorz¹du.
A zadaniem w³asnym jest zorganizowanie i finan-
sowanie kolejowych przewozów pasa¿erskich,
a tak¿e zakup pojazdów szynowych. Tak jest sfor-
mu³owana nasza ustawa i z tego obowi¹zku, jak
s¹dzê, nikt marsza³ków nie zwolni. Pytany o to,
czy marsza³kowie i samorz¹dy mog¹ hipotetycz-
nie zadysponowaæ swoj¹ w³asnoœci¹, muszê od-
powiedzieæ pozytywnie, bo jest to istota naszego
pañstwa, które jest zdecentralizowane...

(Senator Ryszard Bender: Po co dajemy tak¹
mo¿liwoœæ, nawet hipotetycznie?)

Samorz¹d w Polsce jest autonomiczny, zgodnie
z zasadami naszego demokratycznego pañstwa.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut. Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Chyba zapisany jes-

tem.)
Tak jest. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Ministrze, ja w wyst¹pieniu poruszê wiê-

cej spraw, bo od samego pocz¹tku uczestniczy³em
w pracach nad ustaw¹ o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji. Wiele rzeczy…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Bar-

dzo proszê o ciszê. Proszê nie przeszkadzaæ.)
Wiele rzeczy mia³o inne za³o¿enia. Bo tutaj cu-

downie siê mówi o akcjach, o zap³acie, a z tej usta-
wy jasno wynika, ¿e akcje PLK mo¿e przej¹æ Skarb
Pañstwa. Za przejêcie akcji PKP, ale bez ko-
sztów… Ja mam takie pytanie: dlaczego teraz siê
p³aci z Funduszu Kolejowego, skoro na mocy
ustawy mo¿na by³o bezp³atnie przej¹æ akcje PLK?

Nastêpna sprawa. Pan wie, panowie senatoro-
wie mo¿e nie wiedz¹, ¿e przecie¿ jest rada „Prze-

wozów Regionalnych”, w której s¹ marsza³kowie…
Jak mo¿na dopuszczaæ do takiego chaosu na kolei
i nie reagowaæ, jak to by³o ostatnio. Mam pytanie,
bo s³usznie pan powiedzia³, ¿e obsadza siê zarz¹dy
rady… Czy oto nasta³ czas powrotu panów mini-
strów za rz¹du SLD-Unia Pracy? Pan dobrze wie,
o kim myœlê. Czy te fikcyjne stanowiska w PKP SA
– ju¿ dawno nie powinno byæ takich funkcji, jak na
przyk³ad cz³onek zarz¹du do spraw rewitalizacji
– tworzy siê politycznie pod konkretne osoby? Czy
to sprzyja rozwojowi kolei? Dziêkujê.

(Senator Czes³aw Ryszka: Pytania polityczne,
Panie Ministrze.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I poproszê teraz…
(G³os z sali: Senator Chróœcikowski.)
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê.
Ja mam pytanie o gospodarnoœæ. Jak rozu-

miem…
(Senator Stanis³aw Iwan: A czy ja jestem zapi-

sany?)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Tak,

ale daleko. W nastêpnej trójce.)
…zarz¹dzanie maj¹tkiem powinno zmierzaæ

w kierunku uzyskania jak najwiêkszych œrodków
z tego maj¹tku. Jednak w rejonie Zamojszczyzny,
z którego siê wywodzê, zosta³y zamkniête wszystkie
dworce, komunikacja ze Wschodem zosta³a w ogóle
odciêta. Pytanie: gdzie jest gospodarnoœæ, jeœli p³aci
siê za dworce i za ca³¹ infrastrukturê tam, gdzie prze-
je¿d¿a mo¿e jeden poci¹g towarowy na tydzieñ i nie
jeŸdzi ¿aden poci¹g pasa¿erski? Czy w innych rejo-
nach Polski, gdzie s¹ nierentowne koleje i gdzie my do
nich dop³acamy, poci¹gi pasa¿erskie mog¹ jeŸdziæ,
a na ZamojszczyŸnie, na Wschodzie nic ma nie byæ?
Imówimyorozwoju,opomocydlaœcianywschodniej,
a odcinamy j¹ od Podkarpacia, od Œwiêtokrzyskiego,
od Warszawy. My nie mamy ju¿ w ogóle ¿adnych po-
³¹czeñ. Czy w tej sprawie mo¿na coœ zrobiæ, aby ta
rentownoœærzeczywiœciesiêpoprawia³a?Mo¿ezachê-
caæ Przewozy Regionalne jakimiœ ulgami, ¿eby ta in-
frastruktura mog³a po prostu funkcjonowaæ?

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

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Niektóre

pañskie konkluzje wywo³a³y moje zaskoczenie.
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Dziwiê siê na przyk³ad, ¿e stwierdzi³ pan, i¿ PKP
nie poradzi sobie z mieszkaniami w pasie kolejo-
wym, bo s¹ w zwi¹zku z tym jakieœ zawi³oœci praw-
ne. S¹, ale na pewno mo¿na je rozwi¹zaæ i agencja
mienia kolejowego, ¿e tak powiem, sobie z tym po-
radzi. No chyba, ¿e bêdzie dzia³a³a nieetycznie. Ja
myœlê, ¿e to nie jest tak, ¿e zmiana instytucji bar-
dzo prosto wszystko za³atwi. Prosi³, ¿eby pan mi-
nister mi przybli¿y³, dlaczego ta agencja z tak¹ ³at-
woœci¹ sobie z tym poradzi.

Kolejna sprawa. Ze zrozumieniem wys³ucha-
³em, jak pan minister mówi³ o tym, ¿e pañstwo
z trosk¹ odnosi³o siê do restrukturyzacji d³ugu
PKP, do zad³u¿enia, do pewnych spraw zwi¹za-
nych z ZUS, z energi¹. Pan minister pochwali³ tak-
¿e Przewozy Regionalne, ¿e inwestuj¹ w ramach
programów regionalnych w tabor, w infrastruktu-
rê kolejow¹. A jednoczeœnie rz¹d bez mrugniêcia
okiem blokuje mo¿liwoœæ realizacji przewozów
spó³ce Przewozy Regionalne. I tu nasuwa siê
stwierdzenie, ¿e PKP SA, ale tak¿e PLK i w konsek-
wencji tak¿e rz¹d, bo to wszystko s¹ spó³ki, na któ-
re ma wp³yw Skarb Pañstwa, po prostu zapomnia-
³y, jak to by³o kilka lat temu. Prawda?

Mam takie pytanie: czy konsultowano sprawê
tego gwa³townego zlikwidowania po³¹czeñ kolejo-
wych, bez powiadomienia pasa¿erów, z godziny
na godzinê… Po pierwsze: czy to konsultowano?
Po drugie: czy o tym informowano? Po trzecie: czy
bêd¹ z tego tytu³u konsekwencje? Pasa¿erowie to
wszystko znieœli godnie, bo, jak wiemy, mieli
w tym czasie inne wa¿niejsze sprawy. To jest po
prostu skandaliczne i nikt nie podejmowa³ podob-
nych decyzji w historii nie tylko przewozów kolejo-
wych w naszym kraju, ale w skali œwiata.

I kolejne pytanie. Czy te wszystkie dzia³ania
wzglêdem spó³ki Przewozy Regionalne, nie maj¹
charakteru… Czy pan minister zaprzeczy, ¿e one
maj¹ likwidowaæ konkurencjê wewnêtrzn¹, która
siê pojawi³a w stosunku do innych operatorów
zwi¹zanych ju¿ bezpoœrednio z PKP? To w konsek-
wencji mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e pojawi siê
konkurencja zewnêtrzna i wtedy oczywiœcie ju¿
nic nie bêdziemy tu mieli do gadania. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Odpowiem na pytanie pana

senatora Koguta, dlaczego p³aci siê z funduszu,

a nie przejmuje. Panie Senatorze, skoro utworzo-
no spó³kê prawa handlowego, to nie mo¿na za-
braæ – nie wiem, w majestacie jakich przepisów,
mo¿na by to zrobiæ, chyba bezprawnie – jakiegoœ
maj¹tku. Spó³ka prawa handlowego musi dzia³aæ
w oparciu o przepisy prawa, okreœlone relacje,
wiêc nie by³aby prosta operacja, o której pan mó-
wi, ¿e przyjmujemy ustawê i w ten sposób zabie-
ramy akcje PLK…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ustawa o komercja-
lizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP dopu-
szcza umorzenie…)

Nie, nie, nie. Nie dopuszcza, Panie Senatorze.
Tam jest jeden przepis, który mówi – podajê z pa-
miêci – ¿e w przypadku ewentualnej likwidacji
PKP SA akcje przejmie Skarb Pañstwa. Ale w in-
nych przypadkach nawet poprzez ustawê nie
mo¿na by by³o po prostu pozbawiæ akcji PLK bez
rekompensaty, bo jest to spó³ka prawa handlowe-
go. Co wiêcej, ta spó³ka ma zobowi¹zania gwaran-
towane przez Skarb Pañstwa na kwotê, o której tu
by³a mowa – 5,6 miliarda z³, wiêc taka operacja,
zabranie czêœci aktywów i pozostawienie d³ugów,
Panie Senatorze, by³aby wysoce w¹tpliwa. Dlate-
go rz¹d zaproponowa³ operacjê, która jest, z jed-
nej strony, transparentna, a z drugiej strony nie
narusza zasad zwi¹zanych z niedozwolon¹ pomo-
c¹ publiczn¹ i stopniowo, w miarê mo¿liwoœci fi-
nansowych rozwi¹zuje ten problem.

Co do zarzutów, Panie Senatorze, to proszê
mnie nie zmuszaæ do zajêcia jakiegoœ stanowis-
ka… Ja w ogóle nie rozumiem tego pytania doty-
cz¹cego jakichœ operacji politycznych…

(Senator Stanis³aw Kogut: Bo pan nie chce zro-
zumieæ.)

…czy kwestii personalnych zwi¹zanych z poli-
tyk¹. Trudno jest mi siê odnieœæ do tego pytania.

(Senator Stanis³aw Kogut: Jak pan chce refor-
mê przeprowadziæ, skoro ludzie, którzy siê nie na-
daj¹, bo s¹ z klucza politycznego… No Panie Mini-
strze!)

Ja nic nie wiem o ¿adnym kluczu, Panie Sena-
torze.

(Senator Stanis³aw Kogut: No jak pan nie wie?)
Ja zajmujê siê tylko kolej¹…
(Senator Czes³aw Ryszka: To s¹ klucze bocia-

nów…)
Odnosz¹c siê do zagadnienia poruszonego

przez pana senatora Chróœcikowskiego… To zna-
czy… Posiadanie œrodków…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Cho-
dzi o to, ¿e na wschodzie nie je¿d¿¹ koleje.)

No nie je¿d¿¹. Jeœli poci¹g ma gdzieœ jechaæ, to
musi byæ odpowiednie Ÿród³o sfinansowania tej¿e
jazdy, mo¿na tak kolokwialnie powiedzieæ, nie ma
w systemie gospodarki rynkowej us³ug za darmo.
To znaczy, jeœli spo³eczeñstwo ma jeŸdziæ po
okreœlonej cenie, a ta cena nie pokrywa kosztów,
to ktoœ musi pokryæ tê ró¿nicê. I tym podmiotem
w³aœciwym na obszarze regionów jest w œwietle
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naszego ustawodawstwa marsza³ek wojewódz-
twa, to on ma zadanie w³asne w postaci organizo-
wania i finansowania kolejowych przewozów re-
gionalnych i spo³eczeñstwo poszczególnych re-
gionów ma prawo oczekiwaæ od marsza³ka zape-
wnienia odpowiedniej obs³ugi komunikacyjnej
swoich terenów. Oczywiœcie wszystkie w³adze
publiczne dzia³aj¹ w sytuacji takiej, ¿e œrodki s¹
ograniczone i nie wszystkie potrzeby przewozowe
mog¹ byæ zaspokojone akurat przy u¿yciu po-
ci¹gów. Ale mog¹ byæ zaspokajane równie¿ po-
przez komunikacj¹ autobusow¹. To te¿ jest kwe-
stia pewnej polityki, prowadzonej przez mar-
sza³ka w regionie.

Odnosz¹c siê do pytania pana senatora Ortyla,
kilku pytañ o tê agencjê, powiem tak. Nie
chcia³bym wywo³aæ dyskusji, a pan senator Wyro-
wiñski mnie zapyta³, co bêdzie w przysz³oœci,
w bardzo dalekiej przysz³oœci, to zaœ nie dotyczy
tej ustawy ani nie jest w niej poruszane. Byæ mo-
¿e, hipotetycznie, za lat, powiedzmy, piêæ, szeœæ,
jak odd³u¿ymy, powrócimy do tej koncepcji. Pan
twierdzi, ¿e agencja sobie nie poradzi. No, przepi-
sy prawa musz¹ umo¿liwiaæ okreœlone dzia³anie.
Je¿eli one uniemo¿liwiaj¹ jakieœ dzia³anie… Na
przyk³ad obecnie przepisy prawa obowi¹zuj¹ce
w Polsce uniemo¿liwiaj¹ rozwi¹zanie problemu
mieszkañ, które historycznie zosta³y zbudowane
w pasie linii kolejowych – mówiê to z ca³¹ odpowie-
dzialnoœci¹. ¯adna próba zaprojektowania tych
przepisów, wdro¿enia ustawowego nie spotyka
siê z aprobat¹ ró¿nych œrodowisk. A wiêc wycho-
dzi na to, ¿e system kolejowy musi tkwiæ w niew³a-
œciwym stanie prawnym do nie wiadomo jakiego
czasu. I to jest ta kwadratura ko³a, tutaj agencja
nic nie pomo¿e, tu musi byæ wola rozwi¹zania tego
problemu w postaci przepisów.

Czy rz¹d blokuje mo¿liwoœæ realizacji przewo-
zów? Nie, Panie Senatorze, absolutnie, zaprze-
czam, rz¹d nie blokuje. Ja zreszt¹ czêsto wypo-
wiada³em siê w tej sprawie. To jest sprawa pomiê-
dzy zarz¹dc¹ infrastruktury a przewoŸnikiem. No
w³aœnie, mówimy ci¹gle o tym podziale historycz-
nym. Wydzieliliœmy tego zarz¹dcê infrastruktury
i on musi otrzymywaæ p³atnoœci, poniewa¿ nie jest
bankiem, nie mo¿e finansowaæ dzia³alnoœci prze-
woŸników kolejowych. I musia³, jak s¹dzê, podj¹æ
pewne dzia³ania restrykcyjne po to, by przewoŸni-
cy wywi¹zywali siê ze swoich obowi¹zków równie¿
w zakresie p³atnoœci. A do tego siê zobowi¹zywali,
przecie¿ podpisywali odpowiednie umowy. To, co
zrobi³a PLK, to nic innego, jak wynik okreœlonych
zapisów w umowach pomiêdzy przewoŸnikiem
a PLK. Dzisiaj dotyczy to zarówno Przewozów Re-
gionalnych, jak i spó³ki InterCity, ale w przesz³o-
œci dotyczy³o to na przyk³ad przewoŸników towa-
rowych, a co do tego wydŸwiêk medialny jest oczy-
wiœcie zupe³nie inny, bo szeroko rozumiana pub-

licznoœæ tego nie obserwuje. Tak wiêc nie ma tutaj
jakiegoœ dzia³ania ze strony rz¹du nakierowanego
na likwidacjê konkurencji czy czegoœ takiego. S¹
to opinie medialne, opinie, jak s¹dzê, nieupra-
wnione, opinie, ¿e tak powiem, wyci¹gane rów-
nie¿ dla celów politycznych. Tak bym to skomen-
towa³. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, projekt ustawy zezwala na

wykorzystanie Funduszu Kolejowego do zakupu
przez Skarb Pañstwa akcji Polskich Linii Kolejo-
wych posiadanych przez PKP. Moje pytanie doty-
czy ceny tych akcji, która ustalona jest poprzez
ustawê jako wartoœæ nominalna. Akcje Polskich
Linii Kolejowych stanowi¹ w³asnoœæ Polskich
Kolei Pañstwowych, jest to czêœæ maj¹tku tego
przedsiêbiorstwa. Chcia³bym zapytaæ, czy w³a-
œciwe jest ustalenie poprzez ustawê ceny naby-
cia tych akcji, czyli ceny maj¹tku, którego pozbê-
dzie siê PKP. Tutaj nawi¹zujê do pana odpowie-
dzi udzielonej przed kilkoma minutami, kiedy to
wspomina³ pan o tym, ¿e ustaw¹ nie mo¿na zmu-
szaæ… wyceniaæ maj¹tku, którego pozbywa siê
spó³ka prawa handlowego. Moje pytanie doty-
czy przyczyny ustalenia ceny w drodze ustawy.
Chcia³bym równie¿ zapytaæ, dlaczego nie zasto-
sowano innej wyceny, na przyk³ad poprzez
ustalenie wartoœci godziwej. Ja rozumiem, ¿e
nie da siê ustaliæ ceny za poœrednictwem rynku,
poniewa¿ nie ma obrotu tymi akcjami, ale ist-
niej¹ inne metody. Interesuje mnie odpowiedŸ
na pytanie, dlaczego w³aœnie nie wykorzystano
tych innych sposobów ustalenia ceny, po której
PKP zmuszone by³oby pozbyæ siê tego swojego
maj¹tku. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powiedzia³ pan, ¿e nie wszyscy

marsza³kowie podpisali w 2009 r. oœwiadczenie
odnoœnie do aportu. Powiedzia³ pan te¿, ¿e mar-
sza³kowie w pe³ni zaakceptowali ten projekt
uchwa³y. Czy nale¿y rozumieæ, ¿e czêœæ mar-
sza³ków zmieni³a zdanie, to znaczy nie poparli oœ-
wiadczenia, ale projekt ustawy zaakceptowali?
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G³osy, które do mnie dochodzi³y, wskazuj¹ je-
dnak na to, ¿e ci, którzy oœwiadczenia wtedy nie
podpisali, pozostali przy swoich zdaniach.

Kolejna rzecz w pewnym sensie tak¿e dotyczy
marsza³ków. Pan minister powiedzia³, ¿e zad³u¿e-
nie z poprzednich lat wzglêdem Przewozów Regio-
nalnych bêdzie w pewnej czêœci pokryte aportem
w postaci infrastruktury kolejowej, a reszta apor-
tem chyba w postaci taboru. Problem jest jednak
taki, ¿e… Marsza³kowie otrzymaj¹ w³aœciwie in-
frastrukturê k³opotliw¹, która wymaga przede
wszystkim nak³adów inwestycyjnych. Z tego, co
wiem, bo bra³em udzia³ w takiej debacie, to jest
w tej chwili problem braku pieniêdzy, braku go-
tówki. To zad³u¿enie to s¹ konkretne pieni¹dze, to
s¹ milionowe kwoty i aport tego nie za³atwi. Aport
to jest wk³ad materialny, to jest coœ, co przybêdzie
na stanie marsza³kowi, ale marsza³ek w ¿adnym
wypadku nie bêdzie mia³ pieniêdzy, które powi-
nien zap³aciæ. I st¹d te problemy z kasami itd.
Dziêkujê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, dwa konkretne pytania. Nadal

dr¹¿ê ten art. 39a ustawy o komercjalizacji i re-
strukturyzacji itd. Powiedzia³ pan, ¿e marsza³ko-
wie ju¿ podpisali porozumienie czy z³o¿yli oœwiad-
czenia co do wykazu nieruchomoœci przejmowa-
nych w nastêpstwie wejœcia w ¿ycie tej ustawy.
Ju¿ przed jej uchwaleniem jesteœcie pewni, ¿e nie-
ruchomoœci ze sporz¹dzonego wykazu bêd¹ mia³y
nabywców, którzy przejm¹ te nieruchomoœci?
Czy nie przewiduje pan mo¿liwoœci sporu w tym
wzglêdzie? Innymi s³owy: czy ta sprawa jest za-
mkniêta i nie wzbudza kontrowersji, mimo ¿e
ustawa jeszcze nie wesz³a w ¿ycie?

Kolejna sprawa. To jest przepis epizodyczny, bo
on ma obowi¹zywaæ tylko w 2010 r. Co siê zdarzy,
jeœli ktoœ odmówi przejêcia nieruchomoœci? Czy
rozwa¿aliœcie hipotetycznie tak¹ sytuacjê? Bo jak
uczy doœwiadczenie, hipotezy mog¹ staæ siê fakta-
mi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Pytanie pa-

na senatora Trzciñskiego. Jak wiadomo, Panie
Senatorze, ka¿da akcja mo¿e mieæ wartoœæ nomi-
naln¹, ksiêgow¹ i rynkow¹. Je¿eli chodzi o akcje

PLK, jak powiedzia³em, s¹ ograniczenia w obrocie
tymi akcjami. W zasadzie to nie ma wolnego obro-
tu tymi akcjami, st¹d trudno jest mówiæ o wycenie
wed³ug wartoœci rynkowej. Obydwie wyceny,
o których pan wspomnia³, czyli z jednej strony
wartoœæ godziwa, a z drugiej strony wartoœæ ksiê-
gowa, bo jeszcze wartoœæ ksiêgowa mog³aby
wchodziæ w grê…

(WypowiedŸ poza mikrofonem)
Proszê?
(Senator Piotr Andrzejewski: I odtworzeniowa.)
Ale to wycena maj¹tku, a my o wycenie akcji…
Pan senator wspomnia³ tu o ewentualnej wyce-

nie wed³ug wartoœci godziwej. Jest to w jakimœ
sensie wycena zastêpuj¹ca rynek. Mo¿na mówiæ
te¿ o wartoœci ksiêgowej. Ten problem by³ rozwa-
¿any bardzo szeroko i rz¹d ostatecznie przyj¹³ roz-
wi¹zanie, ¿e ten wykup bêdzie dokonany wed³ug
wartoœci ksiêgowej… Przepraszam, wed³ug war-
toœci nominalnej, z tego wzglêdu, ¿e je¿eli przyjêli-
byœmy wartoœæ ksiêgow¹, to w bilansie spó³ki Pol-
skie Linie Kolejowe SA od momentu jej utworze-
nia powstanie nierozliczona strata z lat ubieg³ych.
To jest strata ju¿ kilkumiliardowa… Takie dzia³a-
nie spowodowa³oby koniecznoœæ znacznego obni-
¿enia kapita³u w³asnego spó³ki PLK, a zatem war-
toœæ ksiêgowa by³aby ni¿sza ni¿ wartoœæ nominal-
na. Przyjêcie w transakcji takiej ceny spowodowa-
³oby koniecznoœæ wykonywania korekt w syste-
mie rachunkowoœci spó³ki i odpowiednich odpi-
sów. Powsta³aby z tego powodu monstrualna
strata. Gdyby z kolei wartoœæ akcji wyceniono po-
wy¿ej wartoœci nominalnej, powsta³yby zyski, od
których trzeba odprowadziæ podatek. A wiêc i tak
Ÿle, i tak niedobrze. Mo¿liwe konsekwencje w sys-
temie rachunkowoœci dla potencjalnej straty bi-
lansowej PKP SA, a tak¿e konsekwencje co do po-
tencjalnych papierowych zysków wykreowanych
jedynie w wyniku tej¿e transakcji, zadecydowa³y
o tym, ¿e przyjêto wartoœæ nominaln¹. Co wiêcej,
uwa¿am, ¿e jest to rozwi¹zanie prawid³owe, opty-
malne, najlepsze, jakie mo¿na by³o w tej konkret-
nej sytuacji wypracowaæ. Co do tego w ca³ym
rz¹dzie uzyskaliœmy konsensus, nikt nie kwestio-
nowa³ tej zasady i tego zapisu.

Pytanie senatora Knosali dotycz¹ce oœwiad-
czeñ woli. Rzeczywiœcie tak by³o, ¿e nie wszyscy
marsza³kowie podpisali oœwiadczenie woli. To te¿
jest pewna historia, Panie Senatorze… Sprawa
aportu w 2009 r. ma swoj¹ historiê i pojawiaj¹ siê
w niej pewne podteksty. Wysoki Senat przyjmo-
wa³ tu ustawê z 24 kwietnia 2008 r., która umo¿li-
wia³a to usamorz¹dowienie i zawiera³a równie¿
przepisy dotycz¹ce aportowania nieruchomoœci
do Przewozów Regionalnych. W 2009 r., kiedy
próbowaliœmy przeprowadziæ proces aportowania
– a ta procedura wymaga wielu kroków i jest uwa-
runkowana wieloma dokumentami, zgodami kor-
poracyjnymi itd. – samorz¹dy wyst¹pi³y do nas
z twierdzeniem, ¿e przepisy, które uchwaliliœmy,
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s¹ wadliwe. Trzy miesi¹ce trwa³o wyjaœnianie te-
go. Uzyskaliœmy interpretacjê celowoœciow¹ Mi-
nisterstwa Finansów, ¿e przepisy s¹ jak najbar-
dziej w³aœciwe. Minister finansów za¿¹da³ wtedy
od marsza³ków, by w sytuacji, kiedy zostanie ten
aport zrealizowany i PKP SA w pierwszej fazie
przejmie udzia³y w podwy¿szonym kapitale spó³ki
Przewozy Regionalne, a nastêpnie bêdzie chcia³o
je przekazaæ, poprzez Skarb Pañstwa, mar-
sza³kom… Chodzi³o o to, by mieæ pewnoœæ, ¿e
marsza³kowie obejm¹ te udzia³y, ¿e maj¹ tak¹ wo-
lê. Niestety, kilku marsza³ków takiej woli nie wy-
kaza³o. A przecie¿ ca³a operacja zwi¹zana z wnie-
sieniem aportu ma polegaæ na tym, ¿e z jednej
strony rz¹d ma zrealizowaæ zobowi¹zanie polega-
j¹ce na zaaportowaniu tych nieruchomoœci, ale
z drugiej strony rz¹d nie chce byæ wspó³w³aœcicie-
lem spó³ki Przewozy Regionalne ani te¿ PKP SA.
W pierwszym etapie powstaje element podwy¿-
szenia kapita³u: PKP SA obejmuj¹ nowe udzia³y
w spó³ce Przewozy Regionalne. Chodzi o zape-
wnienie pewnoœci tego procesu, ¿e te udzia³y zo-
stan¹ nastêpnie poprzez Skarb Pañstwa objête
przez marsza³ków. Niestety, nie wszyscy mar-
sza³kowie wykazali tak¹ wolê. Rzeczywiœcie mia³y
miejsce potwierdzenie i pozytywna opinia komisji
rz¹du i samorz¹du terytorialnego co do tej usta-
wy. Tutaj s¹ przepisy dotycz¹ce te¿ tych 150 mi-
lionów z³… Ca³a procedura okreœlona w art. 39
jest na tyle spójna, ¿e zapewnia de facto przejêcie
tych udzia³ów w podwy¿szonym kapitale z mocy
przepisów. Tu ju¿ nie bêd¹ potrzebne oœwiadcze-
nia woli, tylko z mocy przepisów marsza³kowie
przejm¹ udzia³y w podwy¿szonym kapitale w pro-
porcji do ju¿ posiadanych. Struktura w³aœciciel-
ska zatem siê nie zmieni.

Przechodzê teraz do pytania pana senatora
Kieresa, czy mog¹ wyst¹piæ spory z marsza³kami.
Otó¿ ja myœlê, ¿e stan uzgodnieñ z marsza³kami
jest ju¿ taki, ¿e jeœli chodzi o nich, to nie bêdzie
sporu w odniesieniu do tej listy. Przecie¿ myœmy
to negocjowali przez prawie rok, ca³y rok 2008 by³
temu poœwiêcony. Miêdzy innymi powo³any by³
specjalny rz¹dowo-samorz¹dowy zespó³ do spraw
maj¹tkowych, wszystkie nieruchomoœci by³y na
listach ujête enumeratywnie. Te negocjacje by³y
trudne, bo marsza³kowie chcieli… Po prostu ka¿-
dy ci¹gn¹³ w swoj¹ stronê, ¿eby jak najwiêcej tych
nieruchomoœci… Najpierw zamiary by³y takie, ¿e
tych nieruchomoœci bêdzie bardzo du¿o, ale póŸ-
niej uda³o siê tê listê ograniczyæ. No i jeœli dzisiaj
wyst¹pi jakiœ problem, to, jak przypuszczam, mo-
¿e on byæ taki, ¿e sam zarz¹d spó³ki Przewozy Re-
gionalne – zarz¹d, a nie marsza³kowie – dojdzie do
wniosku, i¿ ta uzgodniona lista jest wrêcz nad-
miarowa, i ze wzglêdu na to zechce… Bo posiada-
nie nieruchomoœci, jak wiadomo – kto ma nieru-
chomoœæ, ten to wie – poci¹ga za sob¹ równie¿ po-

noszenie kosztów zwi¹zanych z jej utrzymywa-
niem. Tak ¿e trzeba mieæ Ÿród³o utrzymania tych
nieruchomoœci. Je¿eli wiêc po stronie zarz¹du po-
wstan¹ jakieœ w¹tpliwoœci co do zbyt szerokiego
zakresu tych nieruchomoœci, to oczywiœcie bê-
dziemy mogli to jakoœ elastycznie ograniczyæ; nie-
mniej jednak nie s¹dzê, ¿eby powsta³ tu jakiœ is-
totniejszy spór.

Wreszcie kwestia tego, jeœli ktoœ odmówi… No,
ale tu mamy do czynienia nie z marsza³kami, lecz
w istocie z zarz¹dem spó³ki, bo nieruchomoœci s¹
wnoszone nie do województw, tylko do spó³ki
Przewozy Regionalne. A wiêc bêdzie to ju¿ taka re-
lacja operacyjna, operacja techniczna, robocza
pomiêdzy zarz¹dami obydwu spó³ek. I myœlê, ¿e
tu akurat nie ma przes³anek co do tego, by na tym
tle siê pojawi³ jakiœ wiêkszy konflikt. Dziêkujê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, jest jeszcze dziewiêciu pyta-

j¹cych, trzy kolejne trójki. A wiêc proszê o pytania
trwaj¹ce do minuty. Bêdê w tej kwestii przestrze-
ga³ regulaminu.

Senatorowie Iwan, Dajczak i Banaœ – tych
trzech panów senatorów bêdzie w pierwszej trójce.

Pan senator Iwan. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, rozmawiamy o bardzo trud-

nym i wynikaj¹cym z wieloletnich zasz³oœci pro-
blemie – problemie dotycz¹cym polskich kolei. Ja
mam dwa pytania szczegó³owe. Jedno: czy nie
s¹dzi pan, Panie Ministrze, ¿e w³aœnie to, o czym
mówi³ pan senator Gogacz, czyli PKP Energetyka
i Telekomunikacja Kolejowa, to s¹ jakby imma-
nentne sk³adniki, które powinny byæ w gestii za-
rz¹dcy infrastruktury, PLK? Ja nie chcê w tej
chwili namawiaæ do ³¹czenia, chodzi mi tylko o to,
¿eby to te¿ by³o niezbywalne. Musi to byæ utrzy-
mane przez Skarb Pañstwa. Bo rzeczywiœcie mo¿-
na by w pewien sposób wy³¹czyæ czêœæ linii kolejo-
wych… To jest jedno pytanie.

Drugie – chodzi o kompensacjê zad³u¿enia.
Rozmawia³em ju¿ o tym z panem ministrem na
posiedzeniu komisji… Bo mamy tak¹ sytuacjê, ¿e
w tej chwili Przewozy Regionalne dzia³aj¹ w zmie-
nionych warunkach ekonomicznych, p³ac¹ dzier-
¿awê za coœ, co od pewnego czasu powinny po pro-
stu mieæ – tu abstrahujê od dogadywania siê w³a-
œcicieli tych spó³ek. Skoro wiêc w tej chwili z Fun-
duszu Kolejowego generowane s¹ œrodki, które
maj¹ pomóc spó³ce matce sp³aciæ zad³u¿enie, to
czy nie powinno dojœæ do kompensacji tych nale¿-
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noœci wraz z odsetkami naliczanymi „Przewozom
Regionalnym” za dzier¿awê maj¹tku, który powi-
nien przecie¿ byæ ich? To zmniejszy³oby w jakimœ
stopniu… Pan minister wprawdzie mówi³, ¿e to
jest niewielka kwota, ale, jak pan minister powie-
dzia³, to jest i tak kilkadziesi¹t milionów z³otych.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Dajczak. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam pytanie natury bardziej

ogólnej. Chcia³bym spytaæ o strategiê resortu,
rz¹du. Sytuacja na kolei jest doœæ dramatyczna i,
jak myœlê, dynamiczna, zapewne wiele te¿ bêdzie
siê dzia³o w najbli¿szym czasie. Czy mo¿e to spo-
wodowaæ zmianê strategii resortu lub rz¹du?
Chodzi chocia¿by o to, co zosta³o zapisane
w „Strategii dla transportu kolejowego do roku
2013”. Czy zapisana tam kontrola pañstwa nad
spó³kami, czyli sprawa tych 51% i wiêcej, mo¿e
ulec zmianie? Czy w ogóle ta strategia zostanie
dotrzymana tak, jak zosta³a zapisana?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I pan senator Banaœ. Proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, poprosi³bym pana o informa-

cjê na temat struktury w³asnoœciowej dotycz¹cej
PKP SA, PKP InterCity, PKP InterRegio, Przewozy
Regionalne i TLK. Jaka mniej wiêcej jest tu hierar-
chia, je¿eli chodzi o strukturê w³asnoœciow¹? To
jest jedno.

Drugie pytanie. Chcia³bym pana prosiæ o pañ-
ski komentarz. Czy nie wydaje siê panu ministro-
wi, i¿ PKP TLK wysz³o ze swojej ustawowej roli lub
te¿ swojej statutowej roli zarz¹dcy szlaków kolejo-
wych i zwi¹zanej z tym infrastruktury na pozycjê
regulatora rynku, decyduj¹c o tym, które z linii
Przewozów Regionalnych bêd¹, ¿e tak powiem,
wy³¹czone z ruchu? Ta decyzja by³a, z tego, co wie-
my, decyzj¹ PKP TLK, a wiêc organu zupe³nie do
tego nieuprawnionego.

Trzecie pytanie. Czy ministerstwo monitoruje
kwestiê konkurencji, a je¿eli tak, to czy da³o siê
zauwa¿yæ od momentu wprowadzenia realnej
konkurencji w stosunku do PKP InterCity…
W szczególnoœci chodzi o to, co widzimy tu, z War-

szawy, czyli chocia¿by o po³¹czenia Warszawa –
Kraków. Bo kiedyœ taki bilet kosztowa³ blisko
100 z³, a w tej chwili jest to, zdaje siê, znacznie
mniej. Czy pan minister nie s¹dzi, ¿e pojawienie
siê w³aœnie tej realnej konkurencji w postaci PKP
TLK i InterRegio spowodowa³o w szczególnoœci tê
znaczn¹ – ale to dobrze – obni¿kê biletów? Przypo-
minam, ¿e w tej chwili mo¿na kupiæ bilet tak zwa-
ny studencki za jakieœ 25 z³ na przejazd pomiêdzy
Warszaw¹ a Krakowem, a to jest naprawdê bar-
dzo tanio.

I ostatnie pytanie. Czy w ramach tej nowej for-
mu³y prawnej, wed³ug której TLK bêdzie w 100%
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, bêdzie mo¿na
w przypadku ró¿nych inwestycji kolejowych, cho-
cia¿by rozbudowy szlaków, nadal u¿ywaæ mecha-
nizmów wspó³finansowania i uwzglêdniaæ na
przyk³ad œrodki bêd¹ce do dyspozycji marsza³ków
województw, czyli œrodki z regionalnych progra-
mów operacyjnych? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, odpowiadam na pytanie pana

senatora Iwana. PKP Energetyka oraz Telekomu-
nikacja Kolejowa to s¹ rzeczywiœcie spó³ki infra-
strukturalne. S¹ one powi¹zane. Prowadz¹ dzia-
³alnoœæ bardzo istotn¹, wspomagaj¹c¹ dzia³al-
noœæ zarz¹dcy infrastruktury. Takie powi¹zania
pomiêdzy tymi spó³kami generalnie s¹ ju¿ dzisiaj
i myœlê, ¿e pozostan¹ te¿ w przysz³oœci. Najwa¿-
niejsz¹ spraw¹ w ramach tych powi¹zañ jest, jak
s¹dzê, zapewnienie tego, by maj¹tek bêd¹cy w po-
siadaniu tych spó³ek, który z definicji stanowi
czêœæ infrastruktury kolejowej, by³ niezbywalny.
Chodzi o maj¹tek, co nie znaczy, ¿e ca³e spó³ki
maj¹ podlegaæ takiemu ograniczeniu. Czyli cho-
dzi nam o stworzenie takiego mechanizmu, by
maj¹tek – na przyk³ad w spó³ce PKP Energetyka
takim istotnym maj¹tkiem s¹ elementy sieci trak-
cyjnej, nie sama sieæ, bo ona podlega ju¿ PKP PLK,
tylko podstacje trakcyjne, linie doprowadzaj¹ce
itd. – by³ tak zabezpieczony, ¿eby niemo¿liwe by³y
operacje na nim, by podlega³ on w istocie pewnym
ograniczeniom. Podobnie jest w przypadku Tele-
komunikacji Kolejowej, która dysponuje na przy-
k³ad œwiat³owodami, bêd¹cymi z definicji czêœci¹
infrastruktury kolejowej, jako ¿e s³u¿¹ one reali-
zacji procesów technologicznych kolei. No i ta in-
frastruktura równie¿ powinna byæ tak zabezpie-
czona, by by³a niezbywalna. I s¹dzê, ¿e takie za-
bezpieczenie by³oby wystarczaj¹ce.
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W drugim pytaniu chodzi³o o dzier¿awy. Ale,
tak jak wspomnia³em, to nie dzier¿awy decyduj¹
o zad³u¿eniu spó³ki Przewozy Regionalne, choæ
oczywiœcie czêsto podnosi siê tê sprawê, jest to ta-
ki zastêpczy argument dla mediów. To nie dzier-
¿awy maj¹tku, o którym dzisiaj mówimy i który
ma byæ zaaportowany, decyduj¹ o poziomie za-
d³u¿enia spó³ki Przewozy Regionalne. Zreszt¹ by-
³o wiadomo, ¿e dopóki nie zostan¹ zaaportowane,
dopóty musz¹ byæ w jakimœ trybie, w trybie umo-
wy, udostêpniane i ten tryb nie mo¿e byæ inny jak
odp³atny, poniewa¿ spó³ka PKP SA dzia³a na pod-
stawie ustawy restrukturyzacyjnej, komercjaliza-
cyjnej i innej opcji nie ma. Zatem musi byæ to udo-
stêpnienie odp³atne na podstawie umowy,
a w zwi¹zku z tym powstaj¹ oczywiœcie wzajemne
zobowi¹zania. Myœlê, ¿e gdyby z obu stron by³a
wola uzgodnienia jakichœ kompensat itd., to na
pewno w kwestii aportów spó³ki mog³yby siê doga-
daæ. Tylko ¿e ta wola porozumienia siê w tej spra-
wie, jak podkreœlam, musi byæ z obu stron.

Pan senator Dajczak pyta o strategiê rz¹du
w sprawie sytuacji bie¿¹cej i kontrolê pañstwa
nad spó³kami. Có¿, tak jak powiedzia³em, rz¹d
dzisiaj przede wszystkim w du¿ym stopniu ma
kontrolê nad wieloma spó³kami. Te, które stano-
wi¹ dzisiejsz¹ Grupê PKP, czyli PKP SA i spó³ki
córki: InterCity, Cargo, PLK czy wiele innych, to
s¹ spó³ki de facto kontrolowane przez rz¹d. Prze-
wozy Regionalne po usamorz¹dowieniu s¹ kon-
trolowane przez marsza³ków, zgodnie z za³o¿e-
niem reformy samorz¹dowej. I jaka jest nasza
strategia? Ogólnie bym powiedzia³, ¿e strategia
jest taka, ¿e spó³ka zarz¹dzaj¹ca infrastruktur¹
kolejow¹ pozostanie spó³k¹ Skarbu Pañstwa i jest
nieprywatyzowalna, a pozosta³e spó³ki mog¹ byæ
z zachowaniem pewnej procedury ostro¿noœcio-
wej czêœciowo b¹dŸ ca³kowicie prywatyzowane,
równie¿ z wykorzystaniem mechanizmów gie³do-
wych, tak jak zreszt¹ to by³o zapisane w strategii,
któr¹ przygotowa³ jeszcze poprzedni rz¹d i któr¹
my powtarzamy w naszej strategii. Nie uwa¿amy
zatem, ¿e rz¹d musi sprawowaæ bezpoœredni¹
kontrolê nad wszystkimi spó³kami kolejowymi.
Tego nie uwa¿amy z ca³¹ pewnoœci¹. Rynek siê zli-
beralizowa³. Dzisiaj, je¿eli chodzi na przyk³ad o to-
na¿ na rynku przewozów towarowych, ponad 50%
tona¿u przewo¿¹ ju¿ przewoŸnicy prywatni spoza
Grupy. Oko³o 70% pracy przewozowej wykonuje
siê w Grupie, a je¿eli chodzi o wspó³czynniki, to
tona¿owo wygl¹da to inaczej, bo jak mówiê, ponad
50% tona¿u przewo¿¹ przewoŸnicy prywatni.
W zwi¹zku z tym nie widzimy potrzeby utrzymy-
wania docelowo w sektorze pañstwowym w nastê-
pnych latach, dziesiêciu, piêtnastu latach, na
przyk³ad spó³ki PKP Cargo w sytuacji, gdy ten ry-
nek ju¿ siê stopnio o liberalizuje i prywatyzuje.
I wobec tego temat prywatyzacji na przyk³ad spó-

³ki Cargo jest nie do unikniêcia, je¿eli chcemy j¹
zachowaæ i mieæ z niej po¿ytki.

Pan senator Banaœ pyta³ o strukturê w³asno-
œciow¹. Chcia³bym wyjaœniæ, ¿e… To znaczy ja
o tym poœrednio mówiê. Spó³ka Przewozy Regio-
nalne jest w³asnoœci¹ samorz¹dów województw,
jest podzielona na szesnaœcie czêœci, od 3% do
13% maj¹ poszczególni marsza³kowie. Spó³ka
PKP InterCity jest w³asnoœci¹ PKP SA, wiêkszo-
œciowym w³aœcicielem spó³ki SKM w Trójmieœcie
jest jeszcze PKP SA. S¹ te¿ takie spó³ki, jak Koleje
Mazowieckie, która jest spó³k¹ samorz¹du mazo-
wieckiego, jak SKM w Warszawie, która jest w³as-
noœci¹ samorz¹du miasta sto³ecznego Warszawy.
Ogólnie jest dziewiêciu przewoŸników.

(Senator Grzegorz Banaœ: A TLK?)
TLK nie jest spó³k¹, bardzo proszê tego nie my-

liæ. Wyjaœniam, ¿e TLK i InterRegio to nie s¹ spó-
³ki, tylko marki poci¹gów, to s¹ grupy poci¹gów.
TLK, Tanie Linie Kolejowe, jest to grupa poci¹gów
spó³ki InterCity, a InterRegio jest to grupa po-
ci¹gów spó³ki Przewozy Regionalne. Mo¿e rzeczy-
wiœcie, ¿e tak powiem, jest tu jakaœ niejasnoœæ
medialna. InterRegio i TLK to s¹ marki grup po-
ci¹gów, nie s¹ to spó³ki.

Czy rz¹d, czy ministerstwo monitoruje sytua-
cjê na rynku przewozów na odcinku Warszawa –
Kraków? Oczywiœcie, ¿e monitoruje, jak najbar-
dziej monitoruje, monitoruje na w ogóle ca³ym
rynku – powiem, nawi¹zuj¹c do pytania pana se-
natora o tê konkurencjê. Co wiêcej, rz¹d jest
sprawc¹, bym powiedzia³, tej konkurencji, dlate-
go ¿e w wyniku przesuniêcia w ramach usamo-
rz¹dowienia Oddzia³u Przewozy Miêdzywojewó-
dzkie do spó³ki InterCity w istocie dosz³o do sy-
tuacji, ¿e spó³ka Przewozy Regionalne, pomimo
tego, ¿e nie taka by³a umowa z rz¹dem, kreuje do-
datkow¹ ofertê poci¹gów miêdzywojewódzkich.
A umowa z rz¹dem by³a taka, chcia³bym podkreœ-
liæ, ¿e w³aœnie po to przekazujemy segment prze-
wozów miêdzywojewódzkich do InterCity, by spó-
³ka Przewozy Regionalne mog³a siê skoncentro-
waæ tylko i wy³¹cznie na przewozach regional-
nych, bo to jest zadanie w³asne marsza³ków.
I marsza³kowie, maj¹c wpisane do ustawy to za-
danie: organizowanie i finansowanie kolejowych
przewozów regionalnych, otrzymali spó³kê przy-
gotowan¹ do wykonania tego zadania, a nie zada-
nia w postaci przewozów miêdzywojewódzkich.
Niemniej jednak spó³ka wesz³a w ten segment
i my jako Ministerstwo Infrastruktury nie mamy
nic przeciwko temu wejœciu, ale pod pewnymi wa-
runkami. Ja to jasno akcentujê i mogê je powtó-
rzyæ, mo¿e nie wszystkie, ale niektóre.

Przede wszystkim musi byæ zachowana w³aœci-
wa koordynacja rozk³adów jazdy, a tego nie by³o,
to znaczy spó³ka Przewozy Regionalne, konstruu-
j¹c swój rozk³ad jazdy, poustawia³a wiele po-
ci¹gów InterRegio na piêæ, dziesiêæ minut przed
odjazdami poci¹gów TLK, nie InterCity, tylko TLK
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– a TLK te¿ jest mark¹ dotowan¹ z bud¿etu pañ-
stwa – nie maj¹c oczywiœcie tych poci¹gów Inter-
Regio objêtych kontraktami, czyli to by³o robione
na w³asne ryzyko. I to jest pierwszy element nie-
w³aœciwej postawy, bym powiedzia³, spó³ki Prze-
wozy Regionalne, akceptowanej przez mar-
sza³ków, co te¿ trzeba powiedzieæ, bo jest akcep-
tacja dla dzia³añ tego zarz¹du i takich elementów
nieuczciwej konkurencji.

Do tego dok³ada siê problem sfinansowania tej-
¿e oferty. Bo ja uwa¿am – mój pogl¹d w tej sprawie
mo¿e nie jest popularny ani nawet nie jest ekspo-
nowany aktualnie przez media w kontekœcie tego
konfliktu, który siê ujawni³ – ¿e konkurencjê naj-
lepiej jest uprawiaæ na w³asny koszt, to znaczy
mo¿na oferowaæ produkt po okreœlonej cenie, jeœli
koszty tego produktu siê, ¿e tak powiem, zapina-
j¹, jeœli z tej ceny mamy pokrycie jego kosztów. Ale
nie mogê zaakceptowaæ takiej konkurencji, która
w³aœnie jest prowadzona. Bo oto kreuje siê pro-
dukt, oferuje siê spo³eczeñstwu bardzo nisk¹ ce-
nê, ale z tej ceny nie s¹ pokryte koszty tego po-
ci¹gu, wiêc ktoœ te koszty musi pokryæ. I jeœli za-
rz¹d uwa¿a, ¿e te koszty ma pokryæ zarz¹dca in-
frastruktury b¹dŸ dostawca energii, bo to tak siê
odbywa, czyli ta oferta powstaje w wyniku niep³a-
cenia, a w³aœciciele akceptuj¹ tê sytuacjê, to dla
nas, dla Ministerstwa Infrastruktury i dla mnie,
taka sytuacja jest nie do przyjêcia, Panie Senato-
rze. Nie jest to w³aœciwy sposób konkurowania na
rynku i nie jest to uczciwy sposób, powiedzmy to
w Wysokim Senacie, konkurowania na rynku. Bo
jeœli ktoœ ma sfinansowan¹ swoj¹ dzia³alnoœæ, je-
œli ma pe³ne pokrycie swoich kosztów z ceny, to
proszê bardzo, niech to robi; pomijam oczywiœcie
aspekt koordynacji rozk³adów jazdy. A je¿eli ktoœ
nie ma pokrycia i, ¿e tak powiem, podje¿d¿a po-
ci¹gi dotowane przez pañstwo, co wywo³uje kolej-
ne problemy w segmencie dotowanym, to jest to
dla mnie problematyczne.

(Senator Jan Rulewski: A gdzie Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów?)

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
oczywiœcie bada tê sprawê i s¹dzê, ¿e ona bêdzie
zbadana. Jakkolwiek Urz¹d Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, Panie Senatorze, bada sytua-
cjê ex post, ju¿ po wydarzeniu, czyli bada jej skut-
ki. Aktualnie urz¹d zaj¹³ siê wnioskiem organiza-
cji konsumenckiej w sprawie w³aœnie ogranicze-
nia dotycz¹cego tych poci¹gów.

Kolejne pytanie pana senatora dotyczy³o tego,
czy PLK nie znalaz³y siê w pozycji regulatora ryn-
ku. Otó¿, w moim przekonaniu, nie. To jest te¿
has³o powtarzane w ramach trwaj¹cej obecnie ak-
cji medialnej, zwi¹zanej z ograniczeniem doty-
cz¹cym tych czterdziestu szeœciu poci¹gów. Nie,
dlatego ¿e PLK nie reguluj¹ tego problemu w ogó-
le. To jest ograniczenie czasowe, PLK zawiesi³y

kursowanie tych poci¹gów do momentu, kiedy
pojawi¹ siê p³atnoœci.

(Senator Grzegorz Banaœ: A uzgodni³y…?)
Tak, jeszcze raz podkreœlam. Ca³a procedu-

ra… To mo¿e dorzucê troszeczkê szczegó³ów.
Sprawa pojawi³a siê ju¿ w marcu, i ju¿ w marcu
Przewozy Regionalne zalega³y z p³atnoœciami na
rzecz zarz¹dcy infrastruktury za ponad trzy mie-
si¹ce. W zwi¹zku z tym zarz¹dca infrastruktury
ju¿ w marcu sygnalizowa³ problem i, co wiêcej,
napisa³ do Przewozów Regionalnych, ¿e umowa
w zasadzie powinna zostaæ rozwi¹zana – ca³a
umowa, na trzy tysi¹ce ileœ poci¹gów – poniewa¿
PR zalegaj¹ za trzy miesi¹ce. Trwa³y negocjacje
w tej sprawie, trwa³y rozmowy. By³y tutaj pytania
o to, czy resort infrastruktury bra³ w tym udzia³.
Tak, resort infrastruktury mediowa³, poœredni-
czy³ itd. Rozmowy pomiêdzy zarz¹dem PLK a za-
rz¹dem Przewozów Regionalnych odbywa³y siê
z moim udzia³em. I z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
chcia³bym powiedzieæ, ¿e zarz¹d Przewozów Re-
gionalnych zgodzi³ siê na takie oto warunki. ¯eby
nie rozwi¹zywaæ umowy z powodu tak du¿ych,
trzymiesiêcznych zaleg³oœci, uzgodniono, ¿e za-
rz¹d Przewozów Regionalnych w okreœlonym ter-
minie zap³aci zaleg³oœæ za grudzieñ i zgadza siê
przedstawiæ zarz¹dcy infrastruktury 20% pracy
eksploatacyjnej do ograniczenia. Fakty s¹ takie,
Panie Senatorze, ¿e zarz¹d Przewozów Regional-
nych nie wype³ni³ drugiego warunku i nie przed-
stawi³ tych 20% zarz¹dcy infrastruktury, na co
siê wczeœniej zgodzi³. Przedstawi³ parê procent
jakichœ tam, powiedzmy, ograniczeñ w ci¹gu jed-
nego tygodnia, dotycz¹cych kilku czy kilkudzie-
siêciu poci¹gów. W zwi¹zku z tym zarz¹dca infra-
struktury samodzielnie przyj¹³ pewne za³o¿enie.
To za³o¿enie by³o takie: poniewa¿ spó³ka Przewo-
zy Regionalne wykonuje bardzo wa¿ne zadania
w regionach, a marsza³kowie zawieraj¹ z ni¹ kon-
trakty, wiêc na razie, pomimo tego, ¿e nie wszys-
cy marsza³kowie p³ac¹ i jeszcze nie wszyscy pod-
pisali kontrakty, Przewozy Regionalne w ogóle
nie bêd¹ objête ¿adnymi redukcjami. W PLK po-
stanowiono, ¿e redukcjami objête bêd¹ poci¹gi
miêdzywojewódzkie, pocz¹tkowo w liczbie stu
piêædziesiêciu jeden, jako te, które nie s¹ zwi¹za-
ne z wykonywaniem zadañ przez panów mar-
sza³ków, i hipotetycznie te, które nie s¹ objête
kontraktami. W toku kolejnych uzgodnieñ i ko-
lejnych ustaleñ tê listê zredukowano do liczby
czterdziestu oœmiu poci¹gów, co do których spó-
³ka rzeczywiœcie potwierdzi³a, ¿e nie ma kontrak-
tów z marsza³kami, i przedstawi³a te¿ listê trzy-
dziestu kilku poci¹gów, w wypadku których ma
kontrakty z marsza³kami. W zwi¹zku z tym po-
ci¹gi, na które PLK ma kontrakty, zosta³y uw-
zglêdnione przez PLK jako nieredukowane, a zre-
dukowane zosta³y tylko te, na które nie ma kon-
traktów, i to do momentu, kiedy spó³ka zap³aci
zaleg³oœci i dodatkowo jeszcze uzgodni z drugim
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przewoŸnikiem ewentualne zmiany w rozk³adzie
jazdy, bo podobna procedura mo¿e obj¹æ równie¿
spó³kê InterCity, gdy¿ nast¹pi³o jedynie przesu-
niêcie czasowe. Spó³ka InterCity wesz³a w te
dwu- i trzymiesiêczne zaleg³oœci po prostu o mie-
si¹c póŸniej ni¿ spó³ka Przewozy Regionalne, ale
te¿ wesz³a.

I tak wygl¹da rzeczywista sytuacja. Ona nie
ma nic wspólnego, jak s¹dzê, z wejœciem PLK
w rolê regulatora rynku. Ona ma zwi¹zek z tym,
¿e w Polsce nie mo¿e byæ tolerowana sytuacja, ¿e
mo¿na korzystaæ z infrastruktury kolejowej i za
ni¹ nie p³aciæ. A wychodzi na to, ¿e zarz¹d uzys-
kuje akceptacjê dla takiej dzia³alnoœci i, jak
s¹dzê, nie by³o innego wyjœcia, jak w sposób
doœæ restrykcyjny egzekwowaæ te nale¿noœci, bo
by³aby to sytuacja bez precedensu. Ona dotyczy
innych przewoŸników, równie¿ towarowych.
WyobraŸmy sobie sytuacjê, ¿e gdybyœmy dopu-
œcili do tego precedensu, to i przewoŸnicy towa-
rowi mogliby jeŸdziæ i nie p³aciæ, i ka¿dy by móg³,
bo PLK, zarz¹dca narodowej infrastruktury, s¹
bez instrumentów, s¹ bezradne wobec sytuacji,
¿e przewoŸnicy je¿d¿¹, zamawiaj¹ sobie rozk³ad
jazdy, a nie p³ac¹. Do takiej sytuacji nie mo¿emy
dopuœciæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Senator Grzegorz Banaœ: Przepraszam, Panie

Marsza³ku, by³o jeszcze… Nie na wszystkie pyta-
nia…)

Nie, nie, przepraszam. Teraz…
(Senator Grzegorz Banaœ: Pan minister nie od-

powiedzia³ na wszystkie pytania.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Juliusz Engelhardt: Jakie?)
W takim razie proszê powtórzyæ te pytania. Ale

tylko powtórzyæ pytania, Panie Senatorze, bo tych
pytañ przybywa i…

Senator Grzegorz Banaœ:

Ale¿ oczywiœcie. Dziêkujê uprzejmie, Panie
Marsza³ku.

Pyta³em, czy w tej nowej, przysz³ej struktu-
rze w³asnoœciowej, kiedy to w³aœcicielem PLK
bêdzie Skarb Pañstwa, PLK bêd¹ mog³y korzy-
staæ ze wspó³finansowania ze œrodków, na
przyk³ad w ramach regionalnych programów
operacyjnych w zwi¹zku z rozbudow¹ linii, i czy
bêdzie funkcjonowa³ jakiœ koordynator rozk³a-
dów jazdy pomiêdzy ró¿nymi przewoŸnikami?
Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:

Na pierwsze pytanie odpowiadam: tak, oczy-
wiœcie, tutaj nie ma ¿adnych przeszkód i dzisiaj
PLK realizuj¹ inwestycje w ramach regionalnych
programów operacyjnych, a my jako rz¹d rów-
nie¿ wspieramy te inwestycje z Funduszu Kolejo-
wego i chcemy, ¿eby tak pozosta³o, wiêc tutaj nie
ma ¿adnych w¹tpliwoœci, te zasady nie s¹ naru-
szane.

Co do koordynacji rozk³adu jazdy, przewiduje-
my… Dzisiaj ju¿ o tym rozmawiamy, przygotuje-
my odpowiedni projekt ustawy, zmian w ustawie
o transporcie kolejowym, by wszystkie negatywne
doœwiadczenia, które mamy po pierwszym okre-
sie usamorz¹dowienia, zebraæ i stworzyæ jak¹œ
grupê przepisów regulacyjnych w zakresie fun-
kcjonowania rynku kolejowych przewozów pasa-
¿erskich w Polsce. S¹ to ró¿ne doœwiadczenia
i oczywiœcie pracujemy nad tym, pracujemy rów-
nie¿ nad zasadami koordynacji rozk³adów jazdy,
na czym nam te¿ bardzo zale¿y, dostrzegamy ten
problem i uwa¿amy, ¿e on musi byæ w Polsce roz-
wi¹zany.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Panowie senatorowie: Sadowski, Dobrzyñski

i Ryszka.
Proszê bardzo, pan senator Sadowski zada py-

tanie jako pierwszy.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! By³ pan 5 maja obecny na po-

siedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, by³a te¿ pani Danuta Bodzek, wi-
ceprezes Przewozów Regionalnych. Czêœciowo ju¿
odpowiedzia³ pan na pytanie senatora Banasia
dotycz¹ce Przewozów Regionalnych, niemniej je-
dnak chcia³bym jeszcze dopytaæ, czy ograniczenie
liczby przewozów regionalnych nie wp³ynie na sy-
tuacjê w³aœnie tej firmy i jej mo¿liwoœci p³atnicze.
Chcia³bym tak¿e wiedzieæ, ile wynosi d³ug Prze-
wozów Regionalnych. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. By³a tam równie¿ podnoszona
taka kwestia… Zapyta³em o termin przekazania
nieruchomoœci. W umowie jest sformu³owanie, ¿e
do koñca 2010 r., nie ma konkretnego terminu.
Czy zostanie podany konkretny termin?

I trzecie, krótkie pytanie, Panie Ministrze. Ja-
kie samorz¹dy nie podpisa³y umów z Przewozami
Regionalnymi? Które ich nie realizuj¹? Czy jest
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wœród nich samorz¹d województwa warmiñsko-
-mazurskiego, które reprezentujê, w³aœciwie
okrêg elbl¹ski? To tyle. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, niew¹tpliwie przesuniêcie pe-

wnych obowi¹zków pañstwa w zakresie przewo-
zów regionalnych na samorz¹dy wojewódzkie
spowodowa³o zamieszanie, którego jesteœmy
œwiadkami.

Ja jednak chcia³bym wróciæ do tych relacji
w³asnoœciowych. Otó¿, Panie Ministrze, jak pan
sam powiedzia³, w przypadku samorz¹dów
przewozy s¹ zadaniami w³asnymi. Oczywiœcie
realizuj¹c zadania w³asne, samorz¹dy wojewó-
dzkie mog¹ korzystaæ z ró¿nych podmiotów go-
spodarczych, realizuj¹cych takie zadania, z ja-
kimi zwraca siê do nich samorz¹d. Czy Przewozy
Regionalne s¹ wystarczaj¹co zabezpieczone
przed ewentualnym wejœciem w tê strefê gospo-
darki innych podmiotów gospodarczych, które,
o czym mówi³ zreszt¹ pan senator Bender, po-
chodzi³yby nawet spoza granic naszego kraju
i które niew¹tpliwie doprowadzi³yby Przewozy
Regionalne do sytuacji trudnej finansowo? Czy
rz¹d o tym myœli? Czy funkcjonuj¹ jakieœ zabez-
pieczenia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam trzy pytania. Pierwsze.

Czy obecny podzia³ narodowego przewoŸnika na
tyle spó³ek pozwala na ustanowienie jakiegoœ de-
cyzyjnego cia³a, które by zapobieg³o chaosowi, ta-
kiemu jaki mia³ miejsce w zimie czy takiemu jaki
jest teraz w Przewozach Regionalnych? I drugie
pytanie, takie hipotetyczne, ale spo³eczeñstwo je
stawia. Mianowicie czy jeœli PKP InterCity wejdzie
na gie³dê, a o tym siê ju¿ g³oœno mówi, to jego ak-
cje bêdzie mog³a wykupiæ, na przyk³ad, Deutsche
Bahn i póŸniej nawet zast¹piæ nasze poci¹gi w³as-
nym taborem? I trzecie pytanie. Czy Deutsche
Bahn równie¿ jest podzielona na podobne spó³ki
jak PKP? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê bardzo, kolejna seria.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Najpierw pytanie pana senatora Sadowskiego

o to, czy ograniczenie nie wp³ynie na sytuacjê fir-
my i na mo¿liwoœci p³atnicze. Je¿eli jest taka ar-
gumentacja, to trzeba powiedzieæ, ¿e powstaje za-
sadne pytanie, dlaczego do tej pory nie p³acono.
Prawda? W moim przekonaniu to jest tylko taka
retoryka. Je¿eli bowiem jest tak, ¿e odwo³ane po-
ci¹gi… zawieszone poci¹gi, Ÿle powiedzia³em, za-
wieszone poci¹gi nie spinaj¹ siê, ¿e tak powiem,
pod wzglêdem kosztowym, to znaczy, przychody
nie pokrywaj¹ kosztów, to generuj¹ straty. Niewy-
konywanie tych po³¹czeñ po prostu zmniejszy
stratê przewoŸnika i tak trzeba by to potraktowaæ.
Oczywiœcie przewoŸnik upiera siê, ¿e chce realizo-
waæ po³¹czenia, i s¹ zupe³nie inne wzglêdy, nie-
merytoryczne, to znaczy, mo¿e inaczej, merytory-
czne, ale nieekonomiczne, tak bym powiedzia³,
które prawdopodobnie przemawiaj¹ za tym, ¿e
przewoŸnik jednak chce reanimowaæ te po³¹cze-
nia. Jak zosta³em poinformowany, PLK wniosku-
je o to, ¿eby przedstawiono inn¹, adekwatn¹ wiel-
koœæ prac eksploatacyjnych do ograniczenia. No,
ale w moim przekonaniu prowadzona na d³u¿sz¹
metê dzia³alnoœæ, polegaj¹ca na tym, ¿e nawet
w tych kontraktach z marsza³kami – hipotetycz-
nych, jeszcze niepodpisanych – nie ma pokrycia,
nawet w przysz³oœci, tych zobowi¹zañ, które ge-
neruj¹ dodatkowe poci¹gi, powoduje, ¿e w istocie
zarz¹d dzia³a w kierunku powiêkszenia strat tej¿e
spó³ki i przyjmuje dziwn¹ metodê dzia³ania, nie
do zaakceptowania we wspó³czesnej gospodarce –
mówi¹c krótko, bêdzie siê jeŸdziæ i nie p³aciæ. Ak-
ceptuj¹ to tak¿e w³aœciciele, co nas, jeszcze raz
podkreœlam, bardzo dziwi.

Które samorz¹dy nie podpisa³y umów, nie mo-
gê powiedzieæ, bo nie wiem, a to dlatego ¿e my po
przekazaniu spó³ki nie jesteœmy informowani
o takim fakcie. Tak ¿e tylko z doniesieñ medial-
nych wiem, ¿e jeszcze trzy nie podpisa³y umów,
ale które, to konkretnie nie wiem. Wiem jedno:
wartoœæ przyrostu tych kontraktów, podpisanych
w tym roku ze spó³k¹ Przewozy Regionalne, ogó-
³em jest o wiele ni¿sza ni¿ kwota, któr¹ rz¹d prze-
znaczy³ na ten cel. I to jest problem bardzo istot-
ny, bo przypomnê, ¿e w tym przywo³ywanym dzi-
siaj wielokrotnie porozumieniu z marsza³kami
oraz w uchwale Rady Ministrów rz¹d okreœli³, ¿e
od 2010 r. na cele zwi¹zane z organizowaniem i fi-
nansowaniem Kolejowych Przewozów Regional-
nych, a tak¿e na inne cele, samorz¹dy woje-
wództw otrzymuj¹ zwiêkszony odpis podatku CIT
o 0,75% na wykonanie tego porozumienia. I te
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0,75% przyrostu odpisu podatku dochodowego
w skali ca³ego kraju daje okreœlon¹ kwotê, niema-
³¹ – to jest powy¿ej 200 milionów. Jednak z na-
szych danych i z obserwacji dotycz¹cych wartoœci
podpisanych kontraktów wynika, ¿e przyrost
wartoœci kontraktów bêdzie niewiele wy¿szy ni¿
100 milionów z³. To oznacza, ¿e nie wszystkie sa-
morz¹dy, otrzymawszy, ¿e tak powiem, w ramach
porozumienia, œrodki dodatkowe z odpisu podat-
kowego, przeznaczy³y je na cele zwi¹zane z „Prze-
wozami Regionalnymi”, nad czym ubolewam, bo
to te¿ jest jedna z przyczyn trudnej sytuacji tej¿e
spó³ki i jednoczeœnie akceptacji tego, ¿e mo¿na
jeŸdziæ i nie p³aciæ. Po prostu podchodzi siê do te-
go bezrefleksyjnie, zupe³nie beztrosko.

Pan senator Dobrzyñski pyta³, czy Przewozy
Regionalne s¹ zabezpieczone przed innymi pod-
miotami. Nie ma takich zabezpieczeñ, Panie Se-
natorze. Oczywiœcie ogólnie, je¿eli jest kontrakt
s³u¿by publicznej, je¿eli wykonuje siê jakieœ zada-
nia w ramach kontraktów s³u¿by publicznej, to
wejœcie innego operatora do tego segmentu jest
ograniczone. Jak s¹dzê, kontrakty s³u¿by publi-
cznej, które realizuj¹ marsza³kowie ze spó³k¹
Przewozy Regionalne, s¹ form¹ zabezpieczenia,
bo inny przewoŸnik, który by tam chcia³ wejœæ,
musia³by to zrobiæ na zasadzie komercyjnej, a jest
to bardzo trudne. No, chyba ¿e by zrobi³ to w taki
sposób, w jaki spó³ka Przewozy Regionalne zrobi-
³a w InterCity. To znaczy, s¹ w regionie jakieœ
przewozy objête kontraktem s³u¿by publicznej,
wchodzi inny przewoŸnik i pokrywa ten zakres,
zajmuje siê tymi samymi relacjami, wykonuje
i zbiera te przychody.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Wtedy samorz¹d
zabezpiecza przewozy.)

Hipotetycznie jest to mo¿liwe.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Samorz¹d zabez-

piecza te przewozy.)
S³ysz¹c jeszcze komentarze pana senatora, po-

wiem tak. Nie mamy instrumentów – pracujemy
nad nimi – ochrony kontraktów s³u¿by publicznej
w Polsce i o tym te¿ chcia³bym g³oœno powiedzieæ.
Mamy instrument dla przewozów miêdzynarodo-
wych, wynikaj¹cy z trzeciego pakietu kolejowego.
On polega na tym, ¿e w ka¿dym przypadku wej-
œcia do segmentu przewozów miêdzynarodowych
nowego operatora Urz¹d Transportu Kolejowego
bada, czy nie nastêpuje naruszenie tak zwanej ró-
wnowagi ekonomicznej przewozów ju¿ realizowa-
nych. A wiêc taki instrument jest potrzebny i nad
tym pracujemy.

I pytanie pana senatora Ryszki: czy podzia³ na
spó³ki pozwala na ustalenie jakiegoœ cia³a decy-
zyjnego? No, niestety, nie bardzo, Panie Senato-
rze, dlatego ¿e polski kodeks spó³ek handlowych,
na podstawie którego równie¿ ta ca³a operacja
zosta³a wykonana, nie przewiduje czegoœ takie-

go, jak bezpoœrednie zarz¹dzanie grup¹ kapita³o-
w¹. Takich instrumentów tak na dobr¹ sprawê
nie ma, bo w Polsce nie ma prawa holdingowego,
tak jak na przyk³ad w Niemczech. Dlatego z for-
malnego punktu widzenia w danej grupie kapita-
³owej wszystkie spó³ki s¹ samodzielne, a jedyne
kompetencje, jakie ma w³aœciciel, to s¹ kompe-
tencje kodeksowe walnego zgromadzenia akcjo-
nariuszy czy zgromadzenia wspólników. Nie ma-
my ekstranarzêdzi koordynacyjnych itd., tak jak
to przewiduje choæby niemieckie prawo koncer-
nowe, zgodnie z którym mo¿liwe s¹ na przyk³ad
przep³ywy pieniê¿ne pomiêdzy spó³kami itd.
U nas to wszystko musi siê odbywaæ na zasadach
rynkowych. A wiêc takiego instrumentu koordy-
nacyjnego nie ma. Myœlimy o pewnym innym in-
strumencie, pan senator o tym wspomnia³. Ma-
my doœwiadczenia dotycz¹ce sytuacji kryzyso-
wych, takich, jaka mia³a miejsce na przyk³ad na
skutek ataku zimy 9 stycznia bie¿¹cego roku. I tu
mamy te¿ lukê prawn¹ w ustawie o transporcie
kolejowym, chocia¿ myœlê, ¿e pomimo tej luki
spó³ki kolejowe potrafi³y siê wewnêtrznie zorga-
nizowaæ, ³¹cznie – i to trzeba podkreœliæ – ze
spó³k¹ Przewozy Regionalne, i wspó³dzia³aæ
w obliczu kryzysu, ¿eby skutecznie go przezwy-
ciê¿aæ. Podobnie zreszt¹ by³o w sytuacji wielkiej
tragedii, która nas spotka³a. Wtedy na okolicz-
noœæ uroczystoœci pogrzebowych te¿ trzeba by³o
podj¹æ okreœlone dzia³ania i tym dzia³aniom,
nawet bez przepisów ustawowych, podo³a³y
wszystkie spó³ki kolejowe. Powo³ano sztab an-
tykryzysowy, sprawnie zorganizowano przewo-
zy i nie by³o ¿adnych zak³óceñ. A wiêc w tym
kontekœcie myœlê, ¿e na okolicznoœæ sytuacji
kryzysowych potrzebna jest taka grupa przepi-
sów w ustawie o transporcie kolejowym, która
by zapewnia³a koordynacjê dzia³añ, natomiast
w sytuacjach pozakryzysowych niestety nie bê-
dzie koordynacji, a jedynie dzia³alnoœæ regula-
cyjna, regulatora, któr¹ musimy wzmocniæ.

I jeszcze pytanie, czy, je¿eli InterCity wejdzie
na gie³dê, to mo¿e kupiæ DB? Hipotetycznie – ka-
¿dy mo¿e. Prawda? Po wprowadzeniu jakiejœ
czêœci akcji na gie³dê, tak jak dzisiaj debiutuje
PZU, ka¿dy inwestor, który operuje na polskim
rynku, mo¿e kupiæ akcje dowolnej spó³ki gie³do-
wej, przecie¿ nie ma tutaj ograniczeñ. A wiêc od-
powiadam: hipotetycznie tak. Dlatego te¿ s¹dzê,
¿e wskazane jest pewne przemyœlenie, rozwaga
w ramach procesów prywatyzacyjnych. Na pew-
no nie bêdzie to prywatyzowane na chybcika,
tylko po bardzo dog³êbnych analizach, po bar-
dzo szczegó³owym przygotowaniu wszelkich
procedur i analiz zwi¹zanych z t¹ prywatyzacj¹.
Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê
bardzo. I ostatnia trójca pytaj¹cych…)

(Senator Czes³aw Ryszka: Jeszcze by³o pytanie
o Deutsche Bahn…)
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Aha… To tak samo. Mo¿e jest nawet jeszcze
wiêcej spó³ek, Panie Senatorze.

(Senator Czes³aw Ryszka: Ale oni maj¹ hol-
ding.)

Proszê?
(Senator Czes³aw Ryszka: Ale oni maj¹ hol-

ding.)
Ale w Niemczech maj¹ prawo koncernowe.

Trzeba powiedzieæ, ¿e w³aœnie w Niemczech mamy
do czynienia z prawem koncernowym, jak równie¿
z ustaw¹ specjaln¹, która, podobnie jak w Pol-
sce… I ten podzia³ na spó³ki jest podobny: jest DB
Netz, czyli takie niemieckie PLK, zarz¹dzaj¹ca in-
frastruktur¹, jest spó³ka DB Regio, jak Przewozy
Regionalne, DB Fernverkehr, czyli przewozy dale-
kobie¿ne, i spó³ki infrastrukturalne, na przyk³ad
DB Energie zajmuj¹ca siê energetyk¹. A wiêc to
jest mniej wiêcej podobny podzia³. Dworce kolejo-
we s¹ wyodrêbnione w oddzieln¹ spó³kê, jest te¿
wiele, wiele innych. To nie jest jakby… Ja rozu-
miem, ¿e tutaj by³y g³osy krytyki, ¿e ten podzia³…
Nie jest to jakaœ polska przypad³oœæ, tylko taka
ogólna prawid³owoœæ w Europie, ¿e te dawne
przedsiêbiorstwa kolejowe podzieli³y siê na spó³ki.
W zasadzie, jak widaæ, jedynie francuskie koleje
z pewnych wzglêdów utrzymuj¹ siê jako zintegro-
wane przedsiêbiorstwo, maj¹c tylko wydzielone
pewne segmenty. Jak wiemy, sytuacja kolei fran-
cuskich i w ogóle sytuacja w sektorze publicznym
we Francji jest nieco odmienna. Ale nie mnie ko-
mentowaæ ich wewnêtrzne sprawy, na przyk³ad
zwi¹zków zawodowych, które dzia³aj¹ we Francji.
Nasze struktury s¹ podobne do tych w Niemczech.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Ostatnia trójca pytaj¹cych. Senatorowie: Jur-

cewicz, Gruszka i Skorupa.
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja jeszcze wrócê do opinii…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I uroczyœcie

oœwiadczam, ¿e listê pytaj¹cych zamkn¹³em.)
Pozwolê sobie wróciæ do opinii, o któr¹ pyta³em

marsza³ków województw. Skorzysta³em z zapro-
szenia i 31 marca by³em na posiedzeniu Komisji
Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego,
gdzie s³ysza³em wymianê pogl¹dów miêdzy pa-
nem ministrem a marsza³kiem Protasem, który
wyra¿a³ bardzo du¿e obawy o spó³kê Przewozy Re-
gionalne. Wobec tego zadam pytanie mo¿e w ten
sposób: jakie uwagi do ustawy przedstawi³ w swo-
jej opinii Konwent Marsza³ków Województw RP?
To pierwsze pytanie.

Teraz drugie. Proszê mi powiedzieæ, czy oma-
wiana ustawa zak³ada jakieœ powi¹zania pomiê-
dzy prywatyzacj¹ spó³ek kolejowych PKP SA
a œrodkami przekazywanymi na sp³atê d³ugu, jak
myœlê, w kontekœcie pewnej motywacji czy te¿…
Bo do tej pory, zreszt¹ to wynika z raportu NIK, re-
welacji w tym zakresie nie ma i NIK wyraŸnie to
podkreœli³.

I pytanie ostatnie. Czy podzieli³by pan taki po-
gl¹d, ¿e kryterium ekonomiczne powinno byæ jed-
nym z kluczowych czy te¿ w ogóle kluczowe
w przypadku optymalizacji struktury zarz¹dzania
w PKP PLK? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Nawi¹¿ê je-

szcze do pytania senatora Ryszki o te stosunki
w³aœcicielskie na przyk³adzie niemieckim. Tak jak
to pan wyrazi³, i moja ogólna wiedza jest taka, tam
w³aœcicielem jest pañstwo. Czy te spó³ki, które s¹
w holdingu, równie¿ s¹ w ca³oœci pañstwowe, czy
te¿ istnieje taka mo¿liwoœæ, ¿e s¹ sprywatyzowa-
ne, w rêkach prywatnych? To pierwsze pytanie.

Teraz pytanie drugie. Czy prawd¹ jest, ¿e po-
³¹czenia InterRegio, które zosta³y wy³¹czone z ru-
chu, stanowi³y w³aœnie najwiêksz¹ konkurencjê
dla InterCity, które notabene przynosi³y zyski
Przewozom Regionalnym.

I pytanie trzecie. Czy Ministerstwo Infrastruk-
tury przela³o ju¿ zaleg³e 20 milionów na rzecz
Przewozów Regionalnych z tytu³u uruchomienia
poci¹gów miêdzynarodowych? Czy to jest praw-
da? Czy tak¹ informacjê ministerstwo w ogóle po-
twierdza? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Skorupa. Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan ju¿ tutaj dosyæ du¿o po-

wiedzia³ na temat Deutsche Bahn, kolei niemiec-
kich. Ja chcia³bym jeszcze zapytaæ, czy obecnie
Deutsche Bahn korzysta z polskich linii kolejo-
wych i jak teraz wygl¹da rozliczenie? Czy Deut-
sche Bahn zalega obecnie Polskim Liniom Kolejo-
wym z jakimiœ p³atnoœciami? I w zwi¹zku z tym je-
szcze pytanie, ile Deutsche Bahn zalegaj¹ za prze-
wóz osób i towarów polskimi liniami kolejowymi
w czasie od wrzeœnia 1939 r. do maja 1945 r. Czy
rz¹d zna te wyliczenia op³at dla PKP PLK za te
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przewozy? Jakie to s¹ w przybli¿eniu kwoty, obe-
cnie razem z odsetkami? Czy rz¹d ujawni je te-
raz, jeszcze przed wyborami prezydenckimi?

I nastêpna sprawa. Mam pytanie co do linii ko-
lejowych zlikwidowanych przed rokiem 2001,
mam tu na myœli równie¿ tê liniê kolejow¹, któr¹
ju¿ pan zna z moich oœwiadczeñ, czyli czwarte
przejœcie kolejowe z Nowego Targu do Trzciany.
Czy rz¹d w jakiœ sposób próbuje zabezpieczyæ to,
¿eby tamte nasypy kolejowe dalej by³y w³asnoœci¹
Skarbu Pañstwa, tak aby w przysz³oœci mog³y byæ
uruchomione linie kolejowe na tych pasach kole-
jowych, na tych nasypach, i ¿eby nie zosta³a za-
przepaszczona szansa odtworzenia tej linii, jak
ma to miejsce miêdzy innymi w moim okrêgu,
gdzie próbuje siê na tym nasypie kolejowym zro-
biæ œcie¿kê rowerow¹? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, chcia³bym

powiedzieæ ogólnie, ¿e jest mi bardzo niezrêcznie
wypowiadaæ siê na temat kolei niemieckich. Pañ-
stwo senatorowie pytacie mnie o pewne szczegó³y
zwi¹zane z kolejami niemieckimi, o ich organiza-
cjê itd. Mo¿e lepiej by³oby siê zwróciæ w tej sprawie
do przedstawiciela rz¹du niemieckiego. Ja nie je-
stem kompetentny do tego, ¿eby w polskim Sena-
cie wypowiadaæ siê o kolejach niemieckich. Myœ-
lê, ¿e to jest pewna niezrêcznoœæ. Jednak stojê tu-
taj i muszê odpowiadaæ na wszelkie pytania pa-
nów senatorów.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proponujê,
¿eby to by³y odpowiedzi krótkie, bez wchodzenia
w szczegó³y. Udzielam panu takiej…)

Przepraszam za tê uwagê, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, nie,

oczywiœcie, ja to rozumiem.)
…proszê o zrozumienie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I tak samo

prosi³bym o skoncentrowanie siê na odpowie-
dziach na te pytania, które dotycz¹ materii usta-
wy, a nie przypadków partykularnych, bo to te¿
czasami trochê wykracza poza zakres dyskusji.)

Co do pytania pana senatora Jurcewicza –
uwagi, do których pan senator nawi¹zuje, doty-
czy³y nie tej ustawy, jeszcze raz podkreœlam, tylko
innej. Dotyczy³y projektu, który wy³¹cza spod
prawa upad³oœciowego trzy spó³ki: Przewozy Re-
gionalne, InterCity i Cargo. I to jest oczywiœcie in-
ny problem. Opinia wobec tamtej ustawy jest ne-

gatywna od samego pocz¹tku, natomiast opinia
wobec tej ustawy, któr¹ dzisiaj procedujemy,
o której dzisiaj dyskutujemy, jest wysoce pozyty-
wna. Mnie to nie dziwi, bo ta ustawa zawiera dale-
ko id¹ce, korzystne rozwi¹zania dla panów mar-
sza³ków jako w³aœcicieli Przewozów Regional-
nych. Nie s¹dzê wiêc, ¿eby mog³y tu byæ jakieœ
kontrowersje, skoro rz¹d tutaj…

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja pyta³em, czy
by³y uwagi.)

Uwagi s¹ pozytywne. Jest pozytywna opinia
Komisji Wspólnej Rz¹du i Samorz¹du Terytorial-
nego na temat tej ustawy, tego procesu, którym
zajmujemy siê w tej ustawie. Potwierdzam
natomiast negatywn¹ opiniê na temat tej pier-
wszej ustawy, przy okazji której pan senator s³y-
sza³ tê dyskusjê. Jest to jakby odrêbny problem.

Prywatyzacja a sp³ata d³ugu. Tutaj rzeczywiœcie
na pewno jest jakiœ poœredni zwi¹zek. Dlaczego?
Otó¿ dziêki procesowi odd³u¿enia mo¿liwe bêdzie
szybsze, o wiele szybsze wyposa¿enie spó³ek w nie-
zbêdny maj¹tek, a to z kolei wp³ywa na wartoœæ spó-
³ki i podwy¿sza jakby jej walory prywatyzacyjne. Je-
œli chodzi o tenaspekt, to zwi¹zekbezwzglêdnie jest,
oczywiœcie. I to tutaj poprawiamy. Wychodzimy te¿
naprzeciw pewnym oczekiwaniom. Pan wspomnia³
o zarzutach NIK, ¿e przez tyle lat… itd. W³aœnie to
za³atwiamy omawian¹ ustaw¹.

Optymalizacja struktur zarz¹dzania w oparciu
o kryterium ekonomiczne. Panie Senatorze, ja bym
w ogóle ba³ siê u¿ywaæ s³owa „optymalizacja”, bo
nie wiem tak do koñca, co to jest, gdy¿ optymaliza-
cja musi mieæ jakieœ wyraŸne kryteria. W zasadzie
taka dyskusja o optymalizacji… Co do racjonaliza-
cji to siê zgadzam, ¿e powinna byæ przeprowadzona
w oparciu o kryteria ekonomiczne. I gdyby by³a
prowadzona tylko i wy³¹cznie w oparciu o kryteria
ekonomiczne, to z ca³¹ pewnoœci¹ ta spó³ka wy-
gl¹da³aby inaczej, nie tak, jak wygl¹da dzisiaj. Nie-
stety, tak nie jest, ku mojemu ubolewaniu.

Pan senator Gruszka zadawa³ pytanie o DB…
(Senator Tadeusz Gruszka: I dwa inne pytania.

Skoro nie chce pan odpowiadaæ na…)
Ja mówi³em o pewnej niezrêcznoœci, oczywi-

œcie…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To przej-

dŸmy do nastêpnych pytañ, DB proszê opuœciæ.)
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale to wynika³o

z kontekstu wczeœniejszej pana wypowiedzi.)
Bo ja zajmujê siê te¿, w innym wcieleniu, inn¹

dzia³alnoœci¹. Nie jestem tylko urzêdnikiem pañ-
stwowym i czêsto pisujê na te tematy. Oczywiœcie
znam problem, podkreœlam tylko, ¿e, powiedzmy,
niezrêcznie jest mi tutaj, kiedy stojê na mównicy
Senatu, komentowaæ pewne sprawy. Tutaj jest
problem, który pan senator poruszy³. Czy prawd¹
jest, ¿e te zredukowane przynosi³y zyski? Pod-
kreœlam, Panie Senatorze: gdyby one przynosi³y
zyski, to nie by³oby problemu z zap³at¹. Musimy
odró¿niæ dwie sprawy. Mianowicie musimy odró¿-
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niæ werbalne oœwiadczenia zarz¹du, ¿e jest to zys-
kowny i superop³acalny system przewozowy, któ-
ry przy tak niskich cenach zapewnia tak niskie
koszty, od faktów. A w przypadku spó³ki „Przewo-
zy Regionalne”, te fakty s¹ takie, ¿e na przyk³ad
w ci¹gu roku 2009, gdybyœmy porównali, powie-
dzmy, okres od kwietnia do kwietnia, bo takie
mam dane, zad³u¿enie spó³ki „Przewozy Regional-
ne” wobec spó³ek Grupy PKP wzros³o z poziomu
143 milionów z³ do poziomu 437 milionów z³, czyli
o 300 milionów z³. Opowiada siê o zyskownoœci
tych¿e przewozów, a dane, które mamy, pokazu-
j¹, ¿e spó³ka nie mo¿e na bie¿¹co regulowaæ
swoich p³atnoœci, a co wiêcej, pog³êbia swoje za-
d³u¿enie. To zad³u¿enie wobec spó³ek grupy PKP
mniej wiêcej odzwierciedla poziom straty, któr¹
generuje ta spó³ka, mamy wiêc chyba odpowiedŸ
na pytanie. Nie mamy danych dotycz¹cych op³a-
calnoœci b¹dŸ nieop³acalnoœci poci¹gów InterRe-
gio. Pan cytuje oœwiadczenie zarz¹du, ¿e im siê to
op³aca. Myœlê, ¿e ka¿demu by siê to op³aca³o, jeœli
przyjmie za³o¿enie, ¿e w ogóle nie p³aci za pewne
us³ugi. Gdybym nie p³aci³ na przyk³ad za infra-
strukturê, za energiê i mia³ jeszcze akceptacjê
w³aœcicieli wobec takiego dzia³ania, to mi te¿ by
siê op³aci³o, zapewniam. Jednak generalnie po-
winno to byæ realizowane w oparciu o zdrowe za-
sady gospodarcze. Ka¿da oferta, któr¹ siê przed-
stawia, zw³aszcza w takiej spó³ce jak „Przewozy
Regionalne”, wi¹¿e siê równie¿ z odpowiedzialno-
œci¹ wobec spo³eczeñstwa. Trzeba mieæ Ÿród³o fi-
nansowania, bo inaczej jest to droga donik¹d. Je-
œli zatem oferuje siê spo³eczeñstwu tani produkt –
a nie mam nic przeciwko temu, jestem za tym, ¿e-
by te przewozy by³y tanie, ¿eby ich by³o mo¿liwie
jak najwiêcej – to trzeba mieæ pokrycie finansowe
kosztów, które on generuje. Trzeba byæ odpowie-
dzialnym w tym zakresie. Trzeba byæ odpowie-
dzialnym, jeœli chodzi o tê dzia³alnoœæ. Takie jest
moje zdanie.

Pytanie pana senatora Skorupy. O DB ju¿ by³o,
ale w kontekœcie PLK. Panie Senatorze, oczywi-
œcie mamy otwarty rynek. I sytuacja jest taka, ¿e
DB Schenker, firma niemiecka, wykupi³a prze-
woŸnika, który funkcjonuje w Polsce – PCC. Sta³o
siê to ju¿ jakiœ czas temu. Oczywiœcie w³aœcicie-
lem tego podmiotu jest teraz podmiot niemiecki.
Ale dodajmy od razu, ¿eby nie straszyæ siê tutaj
dooko³a tym DB: pracuj¹ tam Polacy. Nawet jeœli
DB funkcjonuje w Polsce jako w³aœciciel, to prze-
cie¿ kto tam pracuje, kto jest maszynist¹ itd.? To
normalne, ¿e s¹ zatrudnieni nasi ludzie, Polacy.
Wiele firm w Polsce jest przedsiêbiorstwami z ka-
pita³em zagranicznym, a pracuj¹ w nich Polacy
i nie doznaj¹ ¿adnych krzywd z tego tytu³u; przy-
pomnê wielkie fabryki samochodowe z obcym ka-
pita³em czy inne, gdzie w³aœcicielami s¹ osoby
z zagranicy. Oczywiœcie jest tu pewien podtekst,

zaczerpniêty z takiej retoryki, ¿e obcy kapita³
oznacza szkodnictwo, a tymczasem obcy kapita³
jest w Polsce bardzo potrzebny, poniewa¿ tworzy
miejsca pracy. To tak na marginesie.

Co do likwidowanej linii – Panie Senatorze,
myœmy rozmawiali bezpoœrednio o tej linii. Jaki
jest tam stan prawny? Przejê³y j¹ w³adze samo-
rz¹dowe, w tym momencie ta linia jest ju¿ od daw-
na zlikwidowana. Rozumiem, ¿e pojawi³a siê ini-
cjatywa dotycz¹ca walki o rewitalizacjê tej¿e linii,
bo jest to po³¹czenie ze S³owacj¹, które mo¿na by
odtworzyæ. I jak to w samorz¹dzie bywa, jedn¹ z
opcji jest: zróbmy tam œcie¿kê rowerow¹. Z kolei
pan senator reprezentuje inn¹ opcjê: odtwórzmy
tê liniê. Ministerstwo Infrastruktury nie ma nic
przeciwko odtworzeniu, rewitalizacji tej¿e linii,
o której mówimy, ale jest ju¿ jakby poza uk³adem
w³asnoœciowym. O tym musz¹ rozstrzygn¹æ w³a-
dze samorz¹dowe. Ministerstwo Infrastruktury,
jak zreszt¹ deklarowa³em, bêdzie sprzyjaæ takie-
mu dzia³aniu, bo na pewno, gdybyœmy mieli do
wyboru… Oczywiœcie uruchamianie œcie¿ek ro-
werowych te¿ jest chwalebn¹ dzia³alnoœci¹, ale
gdyby mia³o dojœæ tam do rewitalizacji, do odtwo-
rzenia tej linii, to z góry mogê powiedzieæ, nawet
chyba równie¿ w imieniu swoich nastêpców, ¿e je-
steœmy za. Ale w³aœcicielsko to ju¿ znajduje siê
jakby poza ministerstwem, bo to przesz³o do
w³adz samorz¹dowych. Tak wiêc to tam musi byæ
inicjatywa i ewentualne œrodki na rewitalizacjê.
A trzeba by³oby przeznaczyæ niema³e œrodki na
odbudowanie od nowa tej linii, gdy siê ma prakty-
cznie tylko nasyp.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marsza³ku, nie zosta³a jeszcze udzielona
odpowiedŸ na jedno pytanie.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jakie?)
Na pytanie zwi¹zane z przejazdami miêdzyna-

rodowymi, z tym zad³u¿eniem w kwocie 20 milio-
nów z³, z tym, ¿e podobno Ministerstwo Infra-
struktury tego nie przela³o.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury Juliusz Engelhardt: Tak, ju¿ odpowiadam.)

Czy coœ takiego ma miejsce?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Przepraszam, w nat³oku pytañ gdzieœ zawieru-

szy³o mi siê to pytanie. Umowê podpisaliœmy… Nie
mogê odpowiedzieæ na pytanie, czy ju¿ poszed³
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przelew, ale mogê powiedzieæ, ¿e umowa zosta³a
podpisana. Rzeczywiœcie, doœæ d³ugo trwa³o to ne-
gocjowanie umowy. Umowa opiewa na kwotê oko³o
4 milionów z³ miesiêcznie, czyli w skali jednego
kwarta³u to jest 12 milionów z³, a wiêc to nie jest du-
¿a skala, niemniej jednak kwota jest istotna, po-
twierdzam to. Dzisiaj jest œroda, wiêc myœlê, ¿e jesz-
cze w tym tygodniu… Musia³bym spytaæ w naszym
Biurze Finansowym, czy ju¿ zosta³o to przelane, bo
w ubieg³ym tygodniu umowa zosta³a podpisana.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Ju¿ koñczê…
(Senator Tadeusz Skorupa: Nie dosta³em odpo-

wiedzi na pytanie.)
Na które?
(G³os z sali: I tak nie dostaniesz.)
Na jakie pytanie, Panie Senatorze?

Senator Tadeusz Skorupa:
Nie dosta³em odpowiedzi na pytanie, jakie s¹

zaleg³oœci Deutsche Bahn za korzystanie z na-
szych linii kolejowych w czasie II wojny œwiatowej.
Czy s¹ zrobione takie wyliczenia?

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale co, za te
na ziemiach zachodnich, które wtedy nale¿a³y do
Rzeszy, te¿?)

Nie, Panie Marsza³ku. Pan musi siê nauczyæ
trochê historii, gdzie by³y granice Polski w tych la-
tach. A jak pan nie wie, no to trudno. Bo ja wiem…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt: Panie Senatorze, ja
myœlê, ¿e pan porusza…)

Bardzo proszê o krótk¹ odpowiedŸ: zalegaj¹,
zap³acili, a jeœli nie, to czy rz¹d coœ robi, ¿eby te za-
leg³oœci œci¹gn¹æ? Dziêkujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt: Za II wojnê œwiato-
w¹ czy za co?)

Za przejazdy poci¹gów po polskich liniach ko-
lejowych w tych latach.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Juliusz Engelhardt: Których latach?)

Latach 1939–1945. Za przewóz osób i towarów.
Do tej pory Deutsche Bahn nie zap³aci³o Polskim
Kolejom Pañstwowym.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:
Panie Senatorze, ode mnie jednak pan nie us-

³yszy takiej odpowiedzi, dlatego ¿e ja nie zajmujê
siê akurat problematyk¹ relacji miêdzynarodo-
wych, polsko-niemieckich. To jest kompetencja
Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w ¿aden

sposób nie bêdê wchodzi³ w te kompetencje.
Mnie osobiœcie ¿adne tego typu wyliczenia, rosz-
czenia strony polskiej wzglêdem strony niemiec-
kiej nie s¹ znane i nigdy osobiœcie nie zajmowa-
³em siê t¹ spraw¹ ani te¿ nie przypominam sobie,
¿eby ktokolwiek w resorcie infrastruktury t¹
spraw¹ w jakikolwiek sposób siê zajmowa³. Ta-
kiej odpowiedzi udzielam.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Koguta o wziêcie udzia³u

w dyskusji.
Panie Ministrze, mo¿e pan spocz¹æ.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Ministrze,

prosi³bym, ¿eby pan minister na piœmie odpowie-
dzia³ mi na to pytanie.)

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Wydaje mi siê, ¿e trudno mieæ satysfakcjê, ¿e

by³o siê prorokiem, wizjonerem, kiedy w 2008 r.
by³a tutaj przedstawiana ustawa o komercjaliza-
cji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, mówi¹ca
o usamorz¹dowieniu. Ja ju¿ wtenczas jasno mó-
wi³em, ¿e aby koleje mog³y normalnie funkcjono-
waæ, potrzebne s¹ 2 miliardy z³. Ogromnie bolejê
teraz, po pewnym czasie, ¿e nie by³o prawdziwego
dialogu miêdzy rz¹dem a konwentem mar-
sza³ków. Ten dialog by³ oparty na materia³ach
nieprawdziwych i na k³amstwie.

Tutaj bardzo czêsto wraca siê do ustawy o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
PKP. Ja dziœ pañstwu senatorom powiem, czego
to dotyczy³o, bo ja wtenczas jako przewodnicz¹cy
kolejarskiej Solidarnoœci bra³em w tym udzia³.

Dyrektywy Unii Europejskiej jednoznacznie
mówi³y, Panie Ministrze, o rozdzieleniu koszto-
wym, rozdzieleniu kosztów eksploatacyjnych
i kosztów infrastrukturalnych. Wtenczas by³o ja-
sno mówione, ¿e powstan¹ tylko cztery spó³ki:
przewozów towarowych, przewozów pasa¿er-
skich, a tak¿e infrastrukturalna i, o co pyta³ sena-
tor Ortyl, agencja, która mia³aby siê pozbyæ tego
maj¹tku.

Tak ¿e zanim przejdê do meritum, Panie Mar-
sza³ku, powiem, ¿e ja, jako cz³owiek Solidarnoœci,
podpisywa³em po du¿ych protestach kolejarskich
porozumienie z wicepremierem Polem w sprawie
Funduszu Kolejowego. W Funduszu Kolejowym
mia³y byæ pieni¹dze na bie¿¹ce utrzymanie infra-
struktury, a tak¿e na wk³ad dodawany do œrod-
ków unijnych. Dziœ z przera¿eniem na to patrzê –
i tu zwracam siê do pana marsza³ka – i pytam, jak
d³ugo jeszcze ustawa o Funduszu Kolejowym mo-
¿e byæ nowelizowana. Przecie¿ to nie mo¿e byæ
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tak, ¿e parlament tworzy prawo na miesi¹c, dwa
miesi¹ce i co chwilê nastêpuje nowelizacja. To ju¿
jest chyba trzydziesta nowelizacja ustawy o Fun-
duszu Kolejowym.

Powiem tak: Panie Ministrze, ju¿ najwy¿szy
czas podj¹æ strategiczne dzia³ania. PKP SA s¹ ni-
komu niepotrzebne. PKP SA trzeba zlikwidowaæ.
Trzeba powo³aæ krajow¹ dyrekcjê dróg ¿elaznych,
regulatora, który bêdzie dopuszcza³ do infra-
struktury. I to jest radykalne dzia³anie, a nie uda-
wanie, ¿e coœ robimy. Nie bez kozery zada³em py-
tanie na temat obsady, bo umacniamy ludzi, któ-
rzy kiedyœ zabierali g³os z tej mównicy i doprowa-
dzali koleje do upadku. Przecie¿ dzisiaj szefem ra-
dy nadzorczej jest by³y minister w rz¹dzie SLD –
Unia Pracy. Teraz odwo³aliœcie pañstwo prezesa
InterCity – ja nie wchodzê w to, z jakich powodów,
jest takie prawo – a powo³aliœcie wiceministra
w rz¹dzie Unii Pracy – SLD. Nie wiem, jaki uk³ad
doprowadzi³ do tego, ¿e do Zarz¹du PKP, jako jego
cz³onka i dyrektora do spraw rewitalizacji dwor-
ców, wprowadzono wysokiego doradcê jednego
z pos³ów Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czy
to bêdzie dobrze, czy Ÿle, czas poka¿e.

(Senator Czes³aw Ryszka: Menad¿er.)
Jak mo¿na mówiæ dzisiaj o upadku kolei, ¿e do

tego siê doprowadzi³o wczeœniej, skoro prezes za-
rz¹du by³ dobry dla wszystkich opcji? Mo¿e na
tym skoñczê tê ocenê, a zajmiemy siê sednem
sprawy – Przewozami Regionalnymi. Bo o fundu-
szu i o nowelizacji mówiê dlatego, ¿e to wszystko
dotyczy tych dwóch ustaw.

Mówimy i odpowiadamy panu senatorowi
Jurcewiczowi… Pañstwo Drodzy, w ustawie
o transporcie, która bêdzie, w nowelizacji
przewiduje siê upad³oœæ Przewozów Regional-
nych. I te dzia³ania zmierza³y do tego, ¿eby Prze-
wozy Regionalne upad³y. Pan minister powie-
dzia³ prawdê: nikt nie ma prawa zabroniæ DB
wjechaæ na polskie tory. W UTK ju¿ jest wniosek
Rybnika o licencjê. Je¿eli problemy formalno-
prawne zostan¹ usuniête, to wjad¹. A ja mam
pytanie: dlaczego polscy przewoŸnicy nie mog¹
wjechaæ tam? Skoro tu mówimy do panów sena-
torów, to powiem tak: Kochany Panie Ministrze,
Panie Profesorze, kiedy prezesem Cargo by³ pan
Kowalczyk i chcieli wjechaæ do Niemiec, to zaan-
ga¿owa³ siê sam kanclerz Schröder. Wygrali
przetarg, ale zabroniono wjechaæ polskiemu
przewoŸnikowi. To tak na marginesie, ¿eby
sprawa by³a jasna, bo rz¹d Rzeczypospolitej ma
broniæ dobra Rzeczypospolitej. A my wszyscy
mówimy: bo Unia, Unia, Unia. Unia wiele rzeczy
dopuszcza, my zaœ jesteœmy bardziej liberalni
ni¿ inne kraje Europy. S³usznie pan powiedzia³:
Francja. Przecie¿ to te¿ jest kraj wolnorynkowy,
kraj europejski, a tam nie ma takiej liberalizacji
rynku, jaka jest u nas.

Drodzy Pañstwo, dziœ rozpatrujemy nowelê
dwóch ustaw. Pierwsza to zmiana ustawy o Fun-
duszu Kolejowym. Modyfikujemy równie¿ ustawê
o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
PKP. Jak pañstwo z pewnoœci¹ zarejestrowaliœcie,
doœæ czêsto wracamy do spraw kolejowych. Z re-
gu³y rz¹d zg³asza ustawy dotycz¹ce tej problema-
tyki. Nie s¹ jednak rozwi¹zywane problemy syste-
mowe, lecz wprowadzane s¹ drobne korekty sta-
rych rozwi¹zañ, kolejne drobne korekty. Rz¹d rê-
kami parlamentarzystów wci¹¿ wprowadza zmia-
ny na kolei. Zmiany, które maj¹ odwróciæ uwagê
od faktu, ¿e w sprawach komunikacji kolejowej
w zasadzie niewiele siê robi, zmiany, które maj¹
ukryæ brak niezbêdnych zmian.

Powiedzmy sobie o okolicznoœciach, w których
podejmujemy dzisiejsze decyzje legislacyjne. Kil-
ka dni temu kilkadziesi¹t poci¹gów regionalnych
nie pojawi³o siê na stacjach pocz¹tkowych. Ty-
si¹ce pasa¿erów odesz³o zawiedzionych. Znaczna
ich czêœæ d³ugo nie wróci na stacje. Wiemy, dla-
czego dosz³o do tego kryzysu. Konflikt, w jaki rz¹d
wpêdzi³ dwie bratnie spó³ki, podsycany by³ kolej-
nymi decyzjami administracyjnymi. Wszyscy
o tym wiedz¹. I co z tego? Pasa¿erom nie jest po-
trzebna ta wiedza. Oni chc¹ jechaæ i chc¹ wierzyæ,
¿e z rozk³adem kolejowym w rêku mo¿na plano-
waæ podró¿ choæby na tydzieñ naprzód. Kilka dni
temu kolej utraci³a zaufanie spo³eczne. Mówiê
o tym z bólem, z ogromnym bólem jako kolejarz,
ale tylko prawda jest ciekawa. Mimo dobrej,
uczciwej i ciê¿kiej s³u¿by kolejarzy nie mo¿na ju¿
wierzyæ w kolej. Nie tak liczna w³adza b³êdnymi
decyzjami potrafi zmarnowaæ efekt pracy tysiêcy
ludzi, i tak w³aœnie dzieje siê na kolei.

Czy zapisy druku senackiego nr 861, którym
siê dziœ zajmujemy, poprawi¹ sytuacjê? Spójrzmy
oto, na czym polega ca³a koncepcja. Ustaw¹
z 25 kwietnia 2008 r. zmieniaj¹c¹ ustawê o ko-
mercjalizacji PKP umo¿liwiliœmy tak zwane usa-
morz¹dowienie Przewozów Regionalnych. Na
czym polega³o to usamorz¹dowienie? Polega³o
ono na tym, ¿e Skarb Pañstwa przej¹³ za d³ugi od
PKP SA akcje spó³ki Przewozy Regionalne i poda-
rowa³ je w zró¿nicowanych pakietach samo-
rz¹dom wojewódzkim. Mówi¹c po ludzku, podat-
nicy reprezentowani przez Skarb Pañstwa kupili
od siebie samych, bo PKP jest polsk¹ pañstwow¹
spó³k¹, akcje spó³ki Przewozy Regionalne, by je
podarowaæ sobie, bowiem wszyscy jesteœmy
cz³onkami wspólnot samorz¹dowych na poziomie
województwa. Przy tej kombinacji resortu infra-
struktury niech siê schowa Onufry Zag³oba
sprzedaj¹cy Szwedom Niderlandy. Oczywiœcie,
przekazuj¹c spó³kê wszystkim samorz¹dom je-
dnoczeœnie, nawet Mazowszu, stworzyliœmy nowe
pole politycznej walki, której ofiarami padaj¹ pa-
sa¿erowie.

Rozpatrywana dziœ przez nas ustawa stanowi
uwieñczenie i rozszerzenie tamtego pomys³u.
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Okaza³o siê bowiem, ¿e spó³ka Przewozy Regio-
nalne, któr¹ sobie kupiliœmy po to, ¿eby j¹ sobie
przekazaæ, nie mia³a zaplecza. W tych okoliczno-
œciach PKP SA wniesie do Przewozów Regional-
nych nieruchomoœci, a pañstwo kupi akcje otrzy-
mane za ten aport, ¿eby daæ je samorz¹dom, kupi
je za œrodki zgromadzone w Funduszu Kolejowym
z obci¹¿eñ na³o¿onych na paliwo, bo trzeba pa-
miêtaæ o tym, ¿e wtedy te¿ by³o podpisane…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, jeszcze trzydzieœci sekund.)

Oj, to nie zd¹¿ê, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jest jede-

nasta minuta. Trudno…)
Trudno, to siê zapiszê jeszcze raz, bo to wa¿na

sprawa.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Dobrze mówi, to

niech mówi.)
To nie jedyna transakcja planowana w tej usta-

wie. Skarb Pañstwa z Funduszu Kolejowego sfinan-
suje równie¿ zakup od PKP SA akcji Polskich Linii
Kolejowych. Za swoje w³asne pieni¹dze kupimy ak-
cje naszej kolejnej spó³ki. Taki jest sens ekonomicz-
nyplanowanejkombinacji. Prowadzi onadoskutku,
który nale¿y popieraæ, mianowicie do przejêcia przez
pañstwoodpowiedzialnoœci za infrastrukturê i jej za-
rz¹d. Niestety prowadzi to do tego skutku drog¹ nie-
op³acaln¹, inn¹ ni¿ przewidywano na wstêpie. Bo-
wiemwustawieokomercjalizacji PKPplanowano, ¿e
przejêcie przez Skarb Pañstwa akcji Polskich Linii
Kolejowych nast¹pi za umorzenie akcji PKP, a wiêc
bez kosztów. Dziœ decyzja jest taka, ¿e za to nale¿y
dodatkowo p³aciæ z funduszu. Jaki jest skutek tych
zmian? Nieplanowany na pocz¹tku przekszta³ceñ
i niepo¿¹dany. Od d³u¿szego ju¿ czasu podtrzymuje-
my i wzmacniamy czapkê holdingu PKP SA. Po co?
Chcemy zachowaæ wspólnotê kolejow¹ by³ych PKP?
Pytam, bo ustawa przekszta³ca³a firmê pañstwow¹
PKP w spó³kê prawa handlowego. Po co by³o j¹ dzie-
liæ? Utrzymywanie tyle lat tej, w zamierzeniu refor-
matorów, swoistej agencji likwidacyjnej jest zablo-
kowaniemzmianplanowanychprzeddziesiêciu laty.
My ju¿niepowinniœmypamiêtaæPKPSA iniepowin-
niœmy ju¿ pamiêtaæ ustawy o komercjalizacji PKP.

Widzê, ¿e czas siê koñczy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zdecydowanie siê koñczy, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Kogut: To zapiszê siê jesz-

cze raz.)
Ale ju¿ dwie minuty z tamtego czasu pan zjad³.
(Senator Stanis³aw Kogut: To trzy minuty zgod-

nie z prawem i dokoñczê. Dziêkujê.)
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.
(SenatorPiotrAndrzejewski:…sygna³ trzebadaæ.)
Ja bêdê dawa³ dzwonkiem albo jakimœ innym

sprzêtem.

Senator Czes³aw Ryszka:

Jest piêtnaœcie po pierwszej.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Wysoki Senacie!
W zasadzie po wyst¹pieniu senator Koguta,

choæ niedokoñczonym, mo¿na by nie zabieraæ
g³osu, ale chcia³bym w³asn¹ analiz¹ potwierdziæ
jego tezy.

Faktycznie od pocz¹tku maja bie¿¹cego roku
z powodu d³ugów spó³ki kolejowej Przewozy Re-
gionalne wobec zarz¹dzaj¹cych kolejow¹ infra-
struktur¹ PKP Polske Linie Kolejowe czterdzie-
œci osiem poci¹gów nie wyje¿d¿a na tory, co
najmniej dwadzieœcia tysiêcy pasa¿erów zosta-
je na peronach z biletami w rêkach. Choæ zga-
dzam siê z panem ministrem, ¿e decyzja PLK od
strony ekonomicznej jest s³uszna, to jednak te
s¹dne dni na kolei pokazuj¹ bezradnoœæ w³a-
œciciela, jakim jest pañstwo polskie, Skarb
Pañstwa. Z tego powodu w³aœnie zajmujemy siê
obecnie nowelizacj¹ ustawy o Funduszu Kole-
jowym oraz ustawy o komercjalizacji, restruk-
turyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañ-
stwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”. Chcemy
zapewniæ spó³ce PKP SA œrodki na sp³atê zad³u-
¿enia, a tak¿e pomóc zwiêkszyæ jej p³ynnoœæ fi-
nansow¹.

Ten maj¹tek, te akcje, które po 2001 r. pañstwo
polskie odda³o spó³kom powsta³ym na kolei, teraz
Skarb Pañstwa odkupuje za pieni¹dze z Fundu-
szu Kolejowego. To bardzo dziwna i chyba chora
sytuacja, ale miejmy mocn¹ nadziejê, ¿e zarz¹dca
infrastruktury kolejowej zostanie uniezale¿niony
od Grupy PKP, a PKP SA uzyska œrodki na sp³atê
zad³u¿enia.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e zad³u¿enie Grupy
PKP wynosi obecnie 5,5 miliarda z³ i dotyka chy-
ba wszystkich spó³ek. Taka jest brutalna praw-
da, wszystkim spó³kom grupy PKP grozi utrata
p³ynnoœci finansowej, co mo¿e doprowadziæ do
upad³oœci polskich kolei. Nie tylko spó³ka Prze-
wozy Regionalne jest zad³u¿ona. W szczególnie
trudnej sytuacji znajduj¹ siê spó³ki, które do nie-
dawna podobno znosi³y przys³owiowe z³ote jaja.
Tak spó³ka PKP Cargo ju¿ w tym roku odnotowa-
³a 300 milionów z³ strat, co ma zwi¹zek z drasty-
cznym, ponadtrzydziestoprocentowym spad-
kiem liczby przewozów towarów. Podobnie co-
dziennie zad³u¿a siê spó³ka PKP InterCity. Inna
spó³ka, Polskie Linie Kolejowe, wstrzyma³a reali-
zacjê zaplanowanych 2/3 inwestycji ze œrodków
unijnych tak¿e dlatego, ¿e nie ma pieniêdzy na
wk³ad w³asny. To bardzo powa¿na kwestia, bo
tylko w tym roku mo¿na by uzyskaæ z Unii Euro-
pejskiej 4 miliardy z³, ale aby wyst¹piæ o te œrod-
ki, trzeba mieæ co najmniej 20% wk³adu w³asne-
go. Mam nadziejê, ¿e PLK otrzyma gwarancje
rz¹dowe lub dofinansowanie œrodkami z bud¿e-
tu i unijne pieni¹dze nie przepadn¹, bo grozi³oby
to zwolnieniem wielu tysiêcy pracowników oraz
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dalszymi zaniedbaniami w infrastrukturze kole-
jowej.

Przypomnê, ¿e tylko w PKP Cargo ponad sie-
dem tysiêcy pracowników jest na tak zwanym
nieœwiadczeniu pracy, w wyniku czego otrzy-
muje 60% wynagrodzenia. Szacunkowo przewi-
duje siê zwolnienie kolejnych piêciu tysiêcy
osób. Do tego dochodz¹ zwolnienia w PLK i in-
nych spó³kach kolejowych. Tylko w zak³adach
naprawczych przewidziane jest zwolnienie
osiemnastu tysiêcy osób. Szacuje siê, ¿e ³¹cznie
kolej zwolni oko³o trzydziestu tysiêcy pracowni-
ków. Do tego trzeba doliczyæ pracowników wielu
firm prywatnych, których byt jest uzale¿niony
od zamówieñ p³yn¹cych z PKP Cargo. Ta spó³ka
zaœ, nie maj¹c pieniêdzy, nie naprawia, nie mo-
dernizuje, nie kupuje nowych wagonów. Dlate-
go mog¹ upaœæ zak³ady bezpoœrednio z ni¹
zwi¹zane.

Obecnie potrzeby inwestycyjne polskiej kolei
liczone s¹ w miliardach z³otych. To nie s¹ tylko
upadaj¹ce dworce, z których znikaj¹ kasy bileto-
we, to brak tak¿e nowych poci¹gów i po³¹czeñ,
co prowadzi do tego, ¿e liczba pasa¿erów drasty-
cznie spada, to tak¿e fatalna infrastruktura ko-
lejowa. Je¿eli kolej nie dostanie wiêcej pieniê-
dzy, nie bêdzie polskiej kolei, a ca³¹ bran¿ê prze-
jmie inwestor strategiczny. Mówi siê, ¿e Niemcy
tylko czekaj¹ na to, by przej¹æ najlepsze cz¹stki,
w tym produkcjê naszych wagonów i lokomo-
tyw. Polskim kolejarzom pozostanie wtedy jedy-
nie uk³adanie i czyszczenie torów dla obcych
przewoŸników.

Nowelizuj¹c w tej ustawie Fundusz Kolejowy,
próbujemy ratowaæ to, co siê jeszcze da urato-
waæ. Podobnie czyni¹ wszystkie kraje Unii Euro-
pejskiej w dobie kryzysu. Udzielaj¹ one pomocy
publicznej strategicznym dla siebie przedsiê-
biorstwom, w tym oczywiœcie kolejom. Jednak
w innych pañstwach nie ma takiego jak u nas ko-
szmarnego zawinionego ba³aganu, do którego
doprowadzi³o bankructwo idei powsta³ych w g³o-
wach neoliberalnych dyletantów ekonomicz-
nych, idei, które kaza³y usuwaæ odpowiedzial-
noœæ pañstwa z wszelkich obszarów dzia³alnoœci
gospodarczej, wstrzymywaæ wsparcie finansowe
ze œrodków publicznych, i, co najbardziej bul-
wersuj¹ce, rozbiæ spójne struktury organizacyj-
ne jakiegoœ przedsiêbiorstwa pañstwowego, po-
dzieliæ je na ma³e spó³ki i spó³eczki, co rzekomo
mia³o stworzyæ namiastkê rynkowej ró¿norodno-
œci. Tak w³aœnie uczyniono z PKP. Rozbito ten or-
ganizm na jedenaœcie odrêbnych spó³ek z nieza-
le¿nymi zarz¹dami i prezesami, powo³ano dyrek-
torów, nierzadko niekompetentnych, mened¿e-
rów, którzy z bran¿¹ kolejow¹ nie mieli wczeœniej
nic wspólnego. Widzieliœmy ich nieudolnoœæ
podczas ostatniej zimy, kiedy to zapomnieli

o podstawowym zadaniu, aby przesmarowaæ
trakcje i w ten sposób uchroniæ je przed opadami
œniegu i mrozem.

Ale nie tylko to sta³o siê zepsutym owocem
prywatyzacji. Po 2001 r., gdy dokonano reformy
PKP i podjêto przygotowania do prywatyzacji,
znów zadzia³a³ tradycyjny mechanizm – by spry-
watyzowaæ, najpierw trzeba doprowadziæ do za-
paœci finansowej. Kasta nierozumnych prywa-
tyzatorów – wolno mi tak powiedzieæ po tym, co
zaobserwowa³em w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ pol-
skich stoczni oraz prywatyzacj¹ szpitali – ta w³a-
œnie kasta neolibera³ów nie mo¿e zrozumieæ, ¿e
s¹ przedsiêbiorstwa takie w³aœnie jak sieæ kole-
jowa, które obejmuj¹ elementy bardziej i mniej
rentowne, a tak¿e elementy z natury deficytowe,
przynosz¹ce straty, ale niezbêdne do utrzyma-
nia spójnoœci ca³ego przedsiêbiorstwa. Nie wol-
no dokonywaæ analizy rentownoœci poszczegól-
nych elementów danego przedsiêbiorstwa
w tym celu, by pozbyæ siê tego, co stanowi ob-
ci¹¿enie ca³oœci, bo kiedy na przyk³ad likwiduje
siê nierentowne po³¹czenia kolejowe, pozbawia
siê zarazem mieszkañców ma³ych oœrodków
³¹cznoœci ze œwiatem.

Nie mamy dzisiaj niestety, Panie Ministrze, ja-
kiejœ ca³oœciowej strategii kolejowej. Mo¿e pañ-
stwo nad ni¹ pracujecie, ale ja takiej nie widzê.
Funduszem Kolejowym tylko gasimy po¿ar, Fun-
dusz Kolejowy jest tylko jakimœ sposobem rato-
wania zagro¿eñ. Problem mo¿na rozwi¹zaæ tylko
dziêki przywróceniu przedsiêbiorstwu PKP spój-
noœci organizacyjnej i finansowej, czyli tworz¹c
koncern PKP, który zjednoczy³by spó³ki PKP. Nie
oznacza to, ¿e nie bêdzie mo¿na wprowadziæ do
sieci prywatnych przewoŸników, którzy z w³as-
nych œrodków byliby gotowi zainwestowaæ
w urz¹dzenia transportowe; tak jest w wielu kra-
jach. Jednak tylko jedno spójnie zarz¹dzane
przedsiêbiorstwo kolejowe, tak jak w Niemczech
koncern holdingowy Deutsche Bahn, pozwoli sta-
wiæ czo³a wyzwaniom naszego czasu. Wówczas
bêdzie zrozumia³a koniecznoœæ sta³ego dofinan-
sowania ze œrodków publicznych tych elementów
systemu, które zawsze bêd¹ przynosiæ straty.
A ponadto, maj¹c jedno potê¿ne przedsiêbiorstwo
kolejowe, bêdziemy mogli wykorzystaæ wszystkie
dostêpne œrodki unijne. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze. Osiem minut. Tak,

tak, potwierdzam.
(Senator Czes³aw Ryszka: To siê nazywa dy-

scyplina.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Czesiu, mog³eœ mi

trochê czasu podarowaæ…)
Nie ma takich transferów, to nie jest wolny ry-

nek. Koniec.
Pan senator Ortyl.
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Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oczywiœcie zawsze, kiedy procedujemy usta-

wy, kiedy uruchamiamy proces legislacyjny, ja na
przyk³ad zadajê sobie pytania, czemu s³u¿y ta
ustawa, czy jest potrzebna, czy pojawia siê w po-
rê. I rzeczywiœcie w tym przypadku nale¿y powie-
dzieæ, ¿e w jakimœ sensie ona jest potrzebna. Ale
na pewno trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e jest wysoce
spóŸniona, bo porozumienie, w którym rz¹d zobo-
wi¹zywa³ siê do wprowadzenia tej regulacji, by³o
zawarte w grudniu 2008 r. I naprawdê trudno jest
uwierzyæ w t³umaczenie i uzasadnienie, które
przekazuje pan minister, ¿e nie mo¿na by³o tego
zrobiæ wczeœniej. Zastanawiaj¹ce jest te¿, dlacze-
go dopiero pewna presja i pewne porozumienie,
które zosta³o zawarte, wymuszaj¹, i to ze znacz-
nym opóŸnieniem, realizacjê pewnych zobo-
wi¹zañ. One ju¿ dawno, jako racjonalne, powinny
byæ wprowadzone. Nale¿y zapytaæ, dlaczego rz¹d
dzia³a pod pewnym przymusem zamiast robiæ rze-
czy dobre z w³asnej inwencji. To jest, jak zwykle,
zagadka. Myœlê, ¿e tu jest taki negatywny przypa-
dek, bo tê nowelizacjê wprowadzamy pod przy-
musem i z du¿ym opóŸnieniem.

Prace nad t¹ nowelizacj¹ odbywaj¹ siê tak¿e
w obliczu fatalnych decyzji PKP, fatalnych decyzji
PLK, a w konsekwencji decyzji, które moim zda-
niem powinny byæ konsultowane, o których rz¹d
powinien byæ poinformowany. Nie us³ysza³em od
pana ministra odpowiedzi na pytanie, czy to, ¿e
zablokowano tory dla Przewozów Regionalnych,
¿e zablokowano infrastrukturê, by³o konsultowa-
ne b¹dŸ czy rz¹d by³ informowany o takich rze-
czach. Po tym, jak pan minister nie odpowiedzia³,
myœlê, ¿e by³o to konsultowane i rz¹d mia³ tak¹
informacjê, tak wiêc ocena jest tutaj jednoznacz-
na. Mamy do czynienia ze z³o¿on¹, wielow¹tkow¹
sytuacj¹ , która narasta³a historycznie, ¿e tak po-
wiem; koledzy – pan senator Kogut, pan senator
Ryszka – ju¿ j¹ przedstawiali, pan minister te¿ j¹
przedstawia³. W zwi¹zku z tym nie mo¿na by³o
podj¹æ najprostszej, najprostszej, powtarzam,
a jednoczeœnie najbardziej fatalnej w skutkach
decyzji – zamkn¹æ, zablokowaæ, po prostu nie do-
puœciæ… Blokada trakcji, dostêpu do torów oczy-
wiœcie by³a mo¿e uzasadniona ekonomicznie, ale
odby³o siê to bez uprzedzenia pasa¿erów, z godzi-
ny na godzinê. Myœlê, ¿e takie sytuacje nie powin-
ny mieæ miejsca. I uwa¿am, ¿e ktoœ po prostu po-
winien odpowiedzieæ za tê fataln¹ decyzjê.

Myœlê, ¿e trzeba te¿ tutaj uzasadniæ to jeszcze
dok³adniej. Chyba PKP pamiêta swoj¹ historiê,
historiê swego d³ugu, restrukturyzacji, niep³ace-
nia, niewywi¹zywaniu siê ze zobowi¹zañ wzglê-
dem ZUS, wzglêdem dostawców energii, pamiêta
wszystkie procesy restrukturyzacyjne, wszystkie
procesy ugodowe, przesuwanie p³atnoœci. Trzeba

powiedzieæ, ¿e z takich sytuacji trzeba wyci¹gaæ
naukê, a nie po prostu zapominaæ, jak to by³o,
i w brutalny sposób potraktowaæ pasa¿erów,
a w tym momencie nasuwa siê taka ocena. Jest
takie polskie przys³owie, w którym wystêpuje
dwoje zwierz¹t, wó³ i cielê; myœlê, ¿e nie muszê go
cytowaæ. To przys³owie naprawdê ciœnie siê tutaj
na usta.

Pytanie jest takie: czy by³o potrzebne usamo-
rz¹dowienie w sytuacji, w której s¹ takie k³opoty
i perturbacje? Myœlê, ¿e tak, tak samo jak w ja-
kimœ sensie potrzebny by³ podzia³ ca³ego PKP na
spó³ki. To przecie¿ by³o robione w celu ujawnienia
kosztów i by rzeczywiœcie zacz¹æ liczyæ pewne rze-
czy. Ale nie powinno siê tu tak¿e unikaæ procesów
odwrotnych. To, z czym dzisiaj mamy do czynie-
nia, to, ¿e jest spó³ka PKP, która zajmuje siê infor-
matyzacj¹, jest spó³ka, która zajmie siê telekomu-
nikacj¹, to s¹ absurdy albo, powiedzmy sobie
szczerze, anachronizmy dzisiejszego czasu. To nie
powinno mieæ miejsca. I tam miêdzy innymi po-
winno siê zastosowaæ si³ê, myœlenie i jak¹œ logikê.
Nie chodzi o najprostsze czynnoœci. Zamkn¹æ coœ,
opuœciæ semafor jest ³atwo, to proste. Inne dzia³a-
nia, trudniejsze, wymagaj¹ce trochê wysi³ku, ne-
gocjacji, wymagaj¹ce trochê pracy, po prostu s¹
nierealizowane.

Na pewno nie chcê oceniaæ sytuacji w taki spo-
sób, ¿e rz¹d, uruchamiaj¹c usamourz¹dowienie
Przewozów Regionalnych, chcia³ siê pozbyæ pro-
blemu. Trudno w to uwierzyæ. Myœlê, ¿e tak nie
jest, ale kolejne dzia³ania niestety ju¿ tego nie po-
kazuj¹. Rz¹d na pewno nie mo¿e blokowaæ dostê-
pu DB, o którym mówimy, pos³uguj¹c siê tym za-
szyfrowanym skrótem – i to nie ma miejsca – ale
te¿ nie powinien sprzyjaæ temu albo czyniæ tego,
co do niego doprowadzi. Powinna byæ tutaj, w tym
zakresie, widoczna jakaœ logika, powinno byæ wi-
doczne jakieœ myœlenie. Myœlê, ¿e takie dzia³ania
w odniesieniu do spó³ki Przewozy Regionalne, s¹
oczywist¹, bezwzglêdn¹ walk¹ z konkurencj¹ we-
wnêtrzn¹. A kiedy przyjdzie konkurencja zewnê-
trzna – bo mo¿e przyjœæ, nikt tego nie zabroni i nie
zablokuje – to wtedy po prostu rozmowa bêdzie in-
na. I bêdzie p³acz nad rozlanym mlekiem, bo nie-
stety nie bêdzie mo¿na tego odwróciæ.

Trzeba jeszcze jedno tu powiedzieæ. Otó¿ kolej,
niezale¿nie od tego, czy jest to… Bo pasa¿er nie
rozró¿nia – mimo ¿e s³yszy na dworcu zapowiedzi
– czy to jest jakieœ PKP regionalne, czy to jest Inter-
City, czy to jest TLK… On tego nie rozumie. On tyl-
ko wie, ¿e tymi ostatnimi dzia³aniami i decyzjami
polskie koleje, szeroko rozumiane, po prostu siê
skompromitowa³y. Niedawno by³ czas, kiedy prze-
strzeñ powietrzna by³a zamkniêta, i wtedy widzie-
liœmy, do czego jest potrzebna kolej, widzieliœmy,
do czego jest potrzebny pasa¿erski transport kole-
jowy. By³a wtedy szansa na uzyskanie pewnej wia-
rygodnoœci. Ale to, co siê sta³o, niestety podwa¿y³o
tê wiarygodnoœæ na d³ugie lata. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski. Zapraszam.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
W czasie transformacji ustrojowej, jeszcze

w roku 1990, nale¿a³em, razem z pani¹ Krystyn¹
Paw³owicz, ówczesnym ekspertem, do reprezen-
tantów komisji podobnej do tej, która jest teraz,
komisji zajmuj¹cej siê sprawami tworzenia i wy-
dzielania w prawie spó³ek, spó³ek prawa publicz-
nego, tych spó³ek infrastrukturalnych. Chodzi³o
o s³u¿bê zdrowia, o koleje, o radio i telewizjê – po
prostu o te struktury, w których œwiadczenie pew-
nych us³ug nie mo¿e wynikaæ tylko z praw rynku.
I wydaje mi siê, ¿e ca³a transformacja ustrojowa
przeprowadzona do dzisiaj – ³¹cznie z tym, z czym
mamy teraz do czynienia – potwierdza zasadnoœæ
tego kierunku kszta³towania prawa spó³ek. Dzi-
siaj jednak mamy do czynienia z pójœciem dalej,
ze wzglêdu na pewne b³êdy w za³o¿eniach struk-
turalnych i przekszta³ceniowych dotycz¹cych in-
frastruktury kolejowej.

Tak jak powiedzia³ pan minister: tak, to jest wy-
muszone przez Uniê Europejsk¹, to ca³e zró¿nico-
wanie podmiotów w³asnoœciowych, tych, którzy
u¿ytkuj¹ tory, i tych, którzy – w skrócie to mówiê
– s¹ ich w³aœcicielami itd., itd. Z tym ¿e dzisiaj, jak
widaæ, znaleziono ju¿ klucz gry z Uni¹ Europej-
sk¹, czego zabrak³o na przyk³ad w przypadku sto-
czni. Bo to jest element takiego obejœcia, pewnego
rodzaju klucza. Nie przeanalizowano jednak ca³ej
prawid³owoœci, ca³ej struktury przemian, które
zainicjowane zosta³y pod koniec czasów AWS, to
znaczy ustaw¹ z wrzeœnia 2000 r., kiedy to utwo-
rzono takie spó³ki.

Jedna rzecz, co do której nie zgodzê siê z panem
ministrem, dotyczy ówczesnego totalnego odd³u-
¿enia, odd³u¿enia w cudzys³owie. W istocie by³a to
gruba kreska, która niejako zniwelowa³a wszyst-
kie poprzednie d³ugi, bo na ten cel przeznaczono
emisjê obligacji PKP SA o wartoœci 6 miliardów z³.
W ustawie w art. 32 wyszczególnione s¹ wszystkie
cele, miêdzy innymi te, na które obecnie te spó³ki
nadal zaci¹gaj¹ d³ugi. I one nadal bêd¹ d³ugi za-
ci¹gaæ! Sk¹d te d³ugi? Poniewa¿ wyzbywamy siê
mienia Skarbu Pañstwa, wyzbywamy siê gospo-
darowania mieniem Skarbu Pañstwa z kieszeni
podatników. Ale w dalszym ci¹gu bêdziemy, tak
jak to jest w s³u¿bie zdrowia, obci¹¿aæ tym wszyst-
kim kieszeñ podatnika, co jednak z punktu wi-
dzenia doktryny liberalnej jest chyba pewnym
nadu¿yciem i nieudolnoœci¹. Bo ile mo¿na obywa-
telowi… Jest ju¿ d³ug publiczny, a teraz jeszcze
wszystkie spó³ki… Ca³a ta transformacja ustrojo-
wa cechuje siê tym, ¿e jest – nawet w przypadku

agencji, by³ych agencji do spraw w³asnoœci mie-
nia czy przekszta³ceñ – wyci¹ganiem œrodków
z bud¿etu. Nie ma wp³ywów do bud¿etu, za to jesz-
cze okazuje siê, za ka¿dym razem, jak pytam o ko-
szty, ¿e to bêdzie podatnika coœ kosztowaæ, nawet
gdy chodzi o coœ, co bêdzie zarz¹dza³o, niby na za-
sadzie rynkowej, mieniem transformowanym
z mienia ogólnonarodowego.

Z czym mamy tutaj do czynienia? Z radosn¹
twórczoœci¹ ksiêgow¹! Dlaczego? Bo wszêdzie
mamy tego samego w³aœciciela, tym w³aœcicielem
jest Skarb Pañstwa, a wiêc gdy mówimy, ¿e spó³ka
coœ przekazuje drugiej spó³ce, to jest tak, jakbym
ja coœ przek³ada³ z kieszeni do kieszeni, jakbym
jedn¹ kieszeñ zad³u¿a³ kosztem drugiej kieszeni.
Bo przek³adam to albo do drugiej kieszeni, albo
pod podszewkê w tej samej marynarce. Uprawia-
my tu wiêc pewne mno¿enie kosztów przez trans-
formacjê, to jest tworzenie wieloœci podmiotów
maj¹cych tego samego w³aœciciela. Ale to jest
marnotrawienie grosza publicznego. Dotyczy to
w tej chwili samej struktury funkcjonowania i za-
rz¹dzania t¹ dziedzin¹, ale i ka¿d¹ inn¹ dziedzin¹.
Bo to samo chcemy zrobiæ ze s³u¿b¹ zdrowia.

Jedno, co jest dobre – to, ¿e zaczynamy siê
uczyæ gry z Uni¹ Europejsk¹. Bo oto po tym zniwe-
lowaniu na mocy emisji obligacji wszystkich za-
d³u¿eñ, po grubej kresce dotycz¹cej zad³u¿eñ tego
sektora w³asnoœci pañstwowej, jak¹ s¹ koleje
pañstwowe, czytamy, ¿e same Przewozy Regional-
ne wygenerowa³y 1 miliard 188 milionów… I bêd¹
generowaæ dalej, to jest takie swoiste crescendo,
my tego nie zatrzymamy! Tak lawinowo jak roœnie
nam d³ug publiczny, tak samo bêd¹ tu rosn¹æ ko-
szty. A bêdzie je ponosi³ ka¿dy z podatników. I po-
wiedzmy to ludziom. Powiedzmy: to wy, drodzy
obywatele, bêdziecie to finansowaæ, wszyscy bê-
dziecie to finansowaæ ze swoich kieszeni, bo
Skarb Pañstwa nie panuje nad materi¹ w zakresie
pozyskiwania przychodów, a tylko ci¹gn¹æ potra-
fi.

W zwi¹zku z tym nale¿y w ogóle siê zastanowiæ,
czy dobre jest to, ¿e w dalszym ci¹gu tak to wy-
gl¹da – tu znowu jest kwestia struktury w³asnoœci
– i czy w ogóle powinno to nale¿eæ do Skarbu Pañ-
stwa. Oczywiœcie, ¿e nie. A ju¿ na pewno nie do
Skarbu Pañstwa zarz¹dzanego przez administra-
cjê rz¹dow¹ albo samorz¹dow¹. To jest pierwsza
kwestia do rozstrzygniêcia.

Co tutaj jest jeszcze ciekawego w tej ustawie?
Ano mianowicie to, ¿e nie korzysta siê jednoczeœ-
nie, przy tej atomizacji maj¹tkowej struktury ma-
j¹cej jednego w³aœciciela… Bo jedna struktura za-
d³u¿a siê kosztem drugiej, a pasa¿erowie i tak nie
je¿d¿¹ – co, moim zdaniem, w normalnie funkcjo-
nuj¹cym praworz¹dnym pañstwie by³oby powo-
dem poci¹gniêcia odpowiednich urzêdników do
odpowiedzialnoœci karnej za niedope³nienie obo-
wi¹zków. Bo to s¹ obowi¹zki wobec pasa¿erów,
jest przecie¿ domniemana umowa z ka¿dym po-
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datnikiem, ¿e zapewnia siê mu i s³u¿bê zdrowia,
i przejazd, i pewien zakres bezpieczeñstwa. Jest
to, w ocenie ca³oœciowej, po prostu niewydolnoœæ
pañstwa – choæ co prawda wynikaj¹ca z tej struk-
tury, a wiêc daj¹ca ³atwe usprawiedliwienie po-
dejmuj¹cym te decyzje – i niewydolnoœæ sposobu
zarz¹dzania pañstwem, struktur¹ maj¹tkow¹ te-
go pañstwa.

Oczekujê wiêc w tej kwestii rozstrzygniêæ stra-
tegicznych, bo bez tego bêdziemy dalej brnêli w to
zad³u¿enie, tak jak jest ze s³u¿b¹ zdrowia, a¿ do…
No, upad³oœci og³osiæ nie mo¿emy. Ale mam na-
dziejê, ¿e mo¿e nam te¿, tak jak Grecji, pomog¹,
je¿eli Polska jednak og³osi, ¿e jest ca³kowicie nie-
wyp³acalna. Kwestia jest tu tylko taka: jak bêdzie-
my zad³u¿eni na miliardy, to bêdzie to problem
banków i Europy, a jak bêdziemy zad³u¿eni na mi-
liony, to bêdzie to nasz problem.

Sprawa, która zwróci³a moj¹ uwagê i która jest
dosyæ interesuj¹ca z punktu widzenia pracy nad
konstytucjami, nad dwiema ju¿ konstytucjami –
a nad tym w³aœnie pracowa³em – to kwestia hie-
rarchii Ÿróde³ prawa. Ju¿ w drugiej ustawie – bo
kiedyœ ju¿ coœ takiego by³o, zreszt¹ te¿ w ustawie
o PKP – znajdujemy odwo³anie siê do umowy za-
wartej miêdzy Skarbem Pañstwa a w³aœciwymi re-
prezentantami w³adzy samorz¹dowej i maj¹tku,
którym oni dysponuj¹. Jest to bardzo ciekawe. To
ogólnodostêpne Ÿród³o prawa, ale wydaje mi siê,
¿e jest to na razie ewenement, z którego jednak
nale¿y korzystaæ czêœciej w spo³eczeñstwie oby-
watelskim. Chodzi o tê umowê na rzecz osoby
trzeciej, a t¹ osob¹ trzeci¹, na rzecz której strony
siê umawiaj¹, jest pasa¿er, a nie pañstwo. Nie wo-
jewoda, nie marsza³ek, tylko w³aœnie obywatel.
Jest to umowa na rzecz osoby trzeciej. I z tej umo-
wy na rzecz osoby trzeciej jak dot¹d ani admini-
stracja rz¹dowa, ani samorz¹dowa, siê nie wy-
wi¹zuje. Twierdzê w zwi¹zku z tym, ¿e osobie trze-
ciej przys³uguj¹ roszczenia w stosunku do tych
dwóch stron umowy, roszczenia odszkodowaw-
cze, ale te¿ ewentualnie roszczenie obejmuj¹ce
poci¹gniêcie kogoœ do odpowiedzialnoœci karnej,
administracyjnej czy dyscyplinarnej z racji tego
z³ego zarz¹dzania.

Wracam jeszcze do proponowanych tutaj roz-
wi¹zañ. Oczywiœcie jest to przek³adanie z jednej
kieszeni do drugiej kieszeni i wzajemne uw³asz-
czanie jednej kieszeni drug¹ kieszeni¹, tak na
zmianê, ale tu nie ma potr¹cenia, nie ma tu insty-
tucji potr¹cenia. Przecie¿ je¿eli ja w ramach swo-
jego maj¹tku, moich spó³ek, jedn¹ swoj¹ spó³kê
zad³u¿am kosztem drugiej spó³ki, to nie mo¿e siê
to odbywaæ kosztem osób, na rzecz których
œwiadczy siê us³ugi. I to samo dotyczy spó³ki pier-
wszej, drugiej, trzeciej, dziesi¹tej czy dwudziestej.
Równie dobrze mo¿e pojawiæ siê projekt powo³a-
nia teraz jeszcze spó³ki Skarbu Pañstwa do za-

rz¹dzania d³ugiem i rozliczeniami. Tak, jeszcze
spó³ki rozliczeniowej nam brakuje w tym wszyst-
kim! Te¿ przecie¿ mo¿na j¹ powo³aæ, bardzo dob-
rze, spó³ki z ekspertami, którzy zarz¹dz¹…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W kieszeni
ma pan szeœædziesi¹t sekund, Panie Senatorze.)

A, szeœædziesi¹t sekund. W zwi¹zku z tym ja
tylko jeszcze powiem, ¿e oczekujê strategii, która
zerwie z tym podzia³em przynosz¹cym tak na-
prawdê tylko wiêcej szkód, powoduj¹cym niewy-
dolnoœæ w realizowaniu celów, dla których te
spó³ki zosta³y powo³ane. Jest to droga donik¹d,
a raczej do kieszeni podatnika, który w koñcu, jak
ten wielb³¹d, gdy siê go przeci¹¿y, wypowie pos³u-
szeñstwo. Chcia³bym, ¿eby taki fina³ nie nast¹pi³.
Wzywam pana ministra, wzywam rz¹d do racjo-
nalizacji i zreflektowania siê, jeœli chodzi o to, co
zrobi³a ustawa z 8 wrzeœnia 2000 r. Jeszcze jest
czas na opamiêtanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gogacz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Ja równie¿ chcia³bym zabraæ g³os w dzisiejszej

debacie. Zanim przejdê do rzeczy, chcia³bym
przypomnieæ, ¿e w trakcie dyskusji pad³o takie
bardzo ³adne sformu³owanie „sklep z poci¹gami”.
W tym momencie chcia³bym przywo³aæ fakt histo-
ryczny, czyni¹c pewn¹ retrospekcjê, ¿e 6 czerwca
1920 r. w Chrzanowie podpisano umowê, na mo-
cy której wykupiono grunty i zbudowano pier-
wsz¹ w Polsce Fabrykê Lokomotyw „Fablok”, a po
czterech latach, 7 kwietnia 1924 r., pierwsza lo-
komotywa opuœci³a fabrykê. Tak ¿e skoro mówi-
my o sklepie z poci¹gami, to mo¿e dobrze wie-
dzieæ, ¿e takie sklepy by³y kiedyœ w Polsce. Teraz
jest to chyba troszeczkê trudniejsze.

Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e dzisiaj przy okazji
tej nowelizacji, nowelizacji dwóch przedmioto-
wych ustaw, mamy do czynienia z informacj¹,
która do nas coraz bardziej dociera, otó¿ tak¹, ¿e
próby ca³kowitego zliberalizowania dzia³ania fun-
damentalnych przedsiêbiorstw, jakie s¹ w ka¿-
dym pañstwie, leg³y jednak w gruzach.

Ja pamiêtam rok 2001, kiedy to inicjatorzy
konwersji Przedsiêbiorstwa Pañstwowego „PKP”
w spó³ki prawa handlowego byli pe³ni entuzjaz-
mu. Twierdzili, ¿e to, co jest pañstwowe, to jest
z³e, to doprowadza do deficytu, zaœ wolna konku-
rencja czy te¿ ustawa o komercjalizacji otworzy
nam mo¿liwoœæ, da szansê na to, ¿e przewoŸnicy,
PKP bêd¹ wype³niali swoje funkcje. Jak¿e¿ mia³o
to byæ wspaniale i dobrze.
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Oczywiœcie czerpano z wzorców, wyje¿d¿a³y
miêdzy innymi delegacje pos³ów do Wielkiej Bry-
tanii, do Anglii, podawano przyk³ady, jak to tam
wspaniale wszystko wygl¹da.

Pozwólcie pañstwo, ¿e na moment przywo³am
fakt odwo³ania siê przez pana ministra do dyrek-
tywy zmieniaj¹cej dyrektywê Rady w sprawie roz-
woju kolei Wspólnoty. S¹ tu oczywiœcie odpowied-
nie zapisy, nie czas na to, ¿eby je teraz czytaæ, in-
terpretowaæ. W ka¿dym razie uwa¿am, ¿e po tym,
jak odwo³ywano siê – z tego, co pamiêtam – w ro-
ku 2000 do dyrektywy unijnej á propos prywaty-
zowania operatorów telekomunikacyjnych, i te-
raz mamy TP SA, której w³aœcicielem jest TP SA,
pañstwowa firma francuska, i w zwi¹zku z tym, ¿e
Deutsche Telekom i inni operatorzy nadal siê nie
sprywatyzowali, a dyrektywa obowi¹zywa³a wszy-
stkich, Panie Ministrze, Pani Minister, powinniœ-
my podchodziæ do dyrektyw z wielkim dystansem
i byæ mo¿e wyk³adnia, jak¹ powinniœmy tutaj
przyj¹æ, powinna byæ jednak wyk³adni¹ bardziej
bior¹c¹ pod uwagê nasz¹ narodow¹ sytuacjê.

Chcia³bym przywo³aæ jeszcze jeden fakt. Nie
tak dawno, proszê pañstwa, przy okazji stoczni,
sprywatyzowania, sprzeda¿y, zniszczenia stocz-
ni, us³yszeliœmy o wyroku trybuna³u unijnego,
trybuna³u z Luksemburga. Ten¿e trybuna³
stwierdzi³, ¿e w odniesieniu do firm pañstwo-
wych, do przedsiêbiorstw pañstwowych pañstwo
mo¿e dokonaæ po¿yczki pañstwowej czy te¿ udzie-
liæ pomocy publicznej. W tej sytuacji formu³a czy
te¿ status prawny przedsiêbiorstwa, jakim jest
Telekomunikacja Polska, jakim jest w³aœnie PKP,
jak siê wydaje, bardziej bêdzie siê broniæ, kiedy
bêdzie wiêcej tego pañstwa w jego konstrukcji
prawnej.

Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e
dzisiejsza debata wysy³a taki sygna³, który mo¿e
sprawi, ¿e rz¹d, kolejne rz¹dy – miejmy nadziejê
– d³u¿ej siê bêd¹ zastanawia³y nad innymi
przedsiêbiorstwami, kluczowymi dla pañstwa
polskiego.

Skoro mówimy o PKP Polskie Linie Kolejowe
i o tym, ¿e ró¿ni przewoŸnicy, ró¿ni operatorzy bê-
d¹ mogli korzystaæ z tej infrastruktury, to
chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e jednak stan te-
chniczny, aspekt techniczny PLK, czyli torów ko-
lejowych w Polsce, jest taki, jaki jest. A¿eby mogli
wejœæ inni przewoŸnicy, przewoŸnicy, na których
mia³oby nam zale¿eæ, trzeba by by³o najpierw do-
konaæ inwestycji. Niemcy rokrocznie potrafi¹
przekazywaæ na swoje koleje 10 miliardów euro.
Pytam, ile my rocznie przekazujemy. A skoro taki
jest stan techniczny polskich linii kolejowych, to
wydaje siê, ¿e nawet przewoŸnicy, którzy przyjd¹
z zewn¹trz, nie osi¹gn¹ celu, jaki sobie zak³adaj¹.

Pyta³em o stan zewidencjonowania maj¹tku
PKP. Pan minister powiedzia³, ¿e w 95% jest on ze-

widencjonowany. Pan minister tak powiedzia³
i trudno kwestionowaæ to, co powiedzia³. Niemniej
jednak wiemy o tym, ¿e w Polsce istnieje jedena-
œcie oddzia³ów gospodarowania nieruchomoœcia-
mi PKP. G³ównym zadaniem oddzia³ów gospoda-
rowania nieruchomoœciami jest zewidencjonowa-
nie tych nieruchomoœci. Wiem, ¿e wykonuj¹ one
bardzo ciê¿k¹ pracê. Mia³em okazjê zorganizowaæ
na ten temat debatê w Lublinie, przyby³ nawet wi-
ceprezes PKP z Warszawy, i okaza³o siê, ¿e wpraw-
dzie nie jedenaœcie, ale szeœæ oddzia³ów ma pozo-
staæ i nadal pracowaæ. Z tego wynika, ¿e praca
zmierzaj¹ca do tego, a¿eby zdefiniowaæ stan w³a-
œcicielski, status w³asnoœciowy polskich kolei,
jest wci¹¿ w toku.

Proszê pañstwa, myœlê, ¿e dzisiejsza debata
wskazuje nam równie¿ kierunek, w jakim powin-
ny pójœæ prace restrukturyzacyjne, wszak PKP
jest w ci¹g³ej restrukturyzacji, oraz kierunek co
do strategii na przysz³oœæ przewoŸnika, jakim jest
PKP. Myœlê, ¿e to powinno zmierzaæ do wiêkszej
obecnoœci pañstwa w takiej firmie, jak¹ jest PKP.
Œrodki przeznaczane na fundusz, o którym dzisiaj
dyskutujemy, œrodki, które zostan¹ przekazane
do PLK, musz¹ zostaæ przekazane równie¿ do
Energetyki oraz do Telekomunikacji Kolejowej. To
jest mój g³os w tej debacie. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta debata bêdzie trwa³a jeszcze przez lata, jak

s¹dzê, niestety. Jak zauwa¿yli to moi szanowni
przedmówcy, tak siê akurat sta³o, ¿e uchwalanie
tej ustawy, która jest potrzebna – co do tego nie
ma w¹tpliwoœci, pan senator Kogut równie¿ o tym
powiedzia³ – zbieg³o siê z tym spektakularnym wy-
darzeniem, które mia³o miejsce, które zosta³o na-
g³oœnione, które trafi³o na pierwsze strony gazet
i które by³o konsekwencj¹ tego – chcia³bym to
mocno podkreœliæ – ¿e Przewozy Regionalne zaan-
ga¿owa³y siê w dzia³alnoœæ, która nieco wykracza-
³a poza to, co na pocz¹tku mia³o byæ zakresem ich
dzia³ania, mam na myœli powo³anie przewozów
InterRegio.

Otó¿ by³ to pewien akt desperacji zarz¹du tej¿e
firmy. Po pierwsze, zosta³a ona przejêta w okreœlo-
nej sytuacji finansowej, musia³a zapewniæ przy-
chody, a po drugie, mia³a wielu pracowników,
którzy nie do koñca mieli robotê. Przez to zarz¹d
tej firmy chcia³ niejako uciec do przodu. Nie chcê
tego aktu poddawaæ ocenie.
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Niew¹tpliwie jednak konsekwencje tego, ¿e ta-
ka decyzja zosta³a podjêta przez w³adze Przewo-
zów Regionalnych, by³y takie. Po pierwsze, spo³e-
czeñstwo zobaczy³o, ¿e na kolei mo¿liwe s¹ zmia-
ny. Prawda? Nagle ni st¹d, ni zow¹d pojawi³ siê
podmiot, który oferuje przejazd, nie wiem, z Kra-
kowa do Warszawy nie za 100 z³, lecz za 30 z³,
oczywiœcie w trochê gorszych warunkach, nawet
w znacznie gorszych, ale jednak. To znaczy, ¿e s¹
mo¿liwe zmiany. Drugi sygna³ by³ taki, ¿e pojawia
siê konkurencja na kolei. Prawda? Nie by³o nic ta-
kiego. Wreszcie trzeci: twarz¹ do klienta. W tym
przekazie zawsze mówiono, ¿e klient siê liczy. To
s¹ niew¹tpliwie pozytywy tego, co siê sta³o. To, ¿e
dzisiaj dyskutujemy w taki, a nie inny sposób, to
jest w pewnym sensie zas³uga tej spektakularnej
– choæ nie do koñca broni¹cej siê ekonomicznie, ja
tu siê zgadzam z panem ministrem, ale jednak –
decyzji.

Chcia³bym pañstwu powiedzieæ, ¿e w 2009 r.
poci¹gi InterRegio przewioz³y dwa miliony pasa-
¿erów. To jest oczywiœcie niewielki procent ogó³u,
bo obecnie wozi siê oko³o trzystu milionów rocz-
nie. Prawda, Panie Ministrze? Jednoczeœnie na
tym samym rynku przewozów regionalnych ist-
niej¹ firmy, które obroni³y siê przed wejœciem do
Przewozów Regionalnych i korzystaj¹c z dotacji
i realizuj¹c obowi¹zek zapewnienia przewozów,
dzia³aj¹ bez ¿adnych strat…

(Senator Stanis³aw Kogut: Nie ma takiej mo¿li-
woœci, maj¹ dotacje.)

Jak to? A Koleje Mazowieckie?
(Senator Stanis³aw Kogut: Maj¹ dotacje.)
Dotacja te¿ jest, oczywiœcie.
(Senator Stanis³aw Gogacz: Najbogatsze by³y

w kraju.)
Warszawska Szybka Kolej Miejska, gdañska

równie¿, Szanowni Pañstwo, Warszawska Kolej
Dojazdowa. To jest dowód na to, ¿e równie¿ na
tym rynku mo¿na, wykorzystuj¹c regu³y gry,
dzia³aæ zgodnie z zasadami ekonomii. Trzeba mieæ
tak¿e na wzglêdzie to, ¿e ca³a nasza sieæ kolejowa,
ju¿ w tej chwili ograniczona, jest wykorzystana
zaledwie w 35-40%.

Kolejna sprawa. Z ³aw opozycji pad³a taka uwa-
ga, ¿e kolej nie jeŸdzi, a rz¹d nie rz¹dzi. Ja powiem
tak. Kolej mimo wszystko jeŸdzi, bo to, co siê wy-
darzy³o i co mia³o tak przykre konsekwencje, do-
tyczy³o przecie¿ tylko czêœci przejazdów i to nie-
wielkiej. Skutki tego by³y jednak dla wielu osób
op³akane. Rz¹d z pewnoœci¹ rz¹dzi. Przejawem te-
go rz¹dzenia jest równie¿ ustawa, nad któr¹ siê
dzisiaj zastanawiamy, bo to jest pilny projekt
rz¹dowy. Ta ustawa oczywiœcie powinna by³a po-
jawiæ siê tutaj znacznie wczeœniej, ale chcia³bym
panu senatorowi Ryszce i innym panom senato-
rom z PiS, którzy, mówi¹c o tej polityce, mówili
o kaœcie prywatyzatorów, o…

(Senator Czes³aw Ryszka: Neolibera³ach.)
…ca³kowicie zdezawuowanych pomys³ach

neolibera³ów, przypomnieæ, ¿e ten rz¹d realizuje
strategiê waszego rz¹du. Przecie¿ ten dokument,
Szanowni Pañstwo, który siê nazywa „Strategia
dla transportu kolejowego do roku 2013”, zosta³
przyjêty w Warszawie, w kwietniu 2007 r. Dzisiaj
razem z panem przewodnicz¹cym Kogutem byliœ-
my na briefingu prasowym i to sekretarz czy pod-
sekretarz stanu, pan Chaberek, który by³ twórc¹
czy organizatorem… On za tym stoi. Nasz rz¹d nie
zmieni³ tutaj ani joty w tej chwili, ani joty.

Czypanpodtrzymujeswoj¹tezê,PanieSenatorze?
(Senator Czes³aw Ryszka: Mamy pretensje do

nich.)
Taka jest okrutna prawda. Byæ mo¿e konsek-

wencja…
(Senator Czes³aw Ryszka: Mamy pretensje do

tych ludzi.)
…w realizacji tego programu by³a z³a i trzeba

by³o coœ zmieniæ. Nie wiem do koñca, ale tak siê
sprawy maj¹. W zwi¹zku z tym proszê tutaj takim
argumentem nie szermowaæ, bo do sukcesu tego
d³ugiego, za d³ugiego, bolesnego procesu trans-
formacji polskiego kolejnictwa trzeba przede
wszystkim spokoju i konsekwencji w realizacji
przyjêtych za³o¿eñ. Podstawowym zarzutem, któ-
ry siê stawia w ró¿nego rodzaju opiniach fachow-
ców, równie¿ w niedawno opracowanej bia³ej
ksiêdze, mapie problemu polskiego kolejnictwa,
jest to, ¿e nie ma konsekwencji. To jest zarzut naj-
powa¿niejszy, moim zdaniem. Kwestie infra-
strukturalne oraz problematyka transportu pub-
licznego by³y i niestety nadal s¹ na marginesie
priorytetów politycznych. Taka jest prawda. Je¿e-
li mamy do wyboru, czy dotowaæ jak¹œ upadaj¹c¹
ga³¹Ÿ przemys³u dlatego, ¿e nam gro¿¹ strajki, czy
te¿ nie dotowaæ, naraziæ siê na strajki, ale te pie-
ni¹dze przekazaæ na inwestycje w transport pub-
liczny i infrastrukturê, to z regu³y decyzja jest ta-
ka: dotujemy. I niestety takie decyzje by³y podej-
mowane, Szanowni Pañstwo, przez ró¿ne rz¹dy.

Pan senator Ryszka przywo³ywa³ tutaj los prze-
mys³u stoczniowego, górnictwa itd. Chcia³bym
pañstwu przypomnieæ, ¿e je¿eli chodzi o przemys³
stoczniowy, to zakwestionowana przez Uniê Eu-
ropejsk¹ pomoc publiczna to by³o 5 miliardów.
Dodatkowa pomoc to by³o 7 miliardów, czyli ra-
zem 12 miliardów. 12 miliardów wpakowaliœmy
w ten przemys³. Na górnictwo tylko w okresie od
2002-2010 wprowadziliœmy bodaj¿e 23 miliardy.
Razem to jest 35 miliardów. Za 35 miliardów, Pa-
nie Senatorze Kogut, mo¿na zbudowaæ kolej du-
¿ych prêdkoœci.

(Senator Stanis³aw Kogut: To zbudujmy.)
Ten projekt siê akurat tu mieœci…
Gdybyœmy takie decyzje podejmowali piêæ czy

szeœæ lat temu, to taka kolej ju¿ by by³a. A z prze-
mys³u stoczniowego i tak by nic nie by³o, i tak by
nie by³o. W ten sposób straciliœmy 12 miliar-
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dów z³, i co? To s¹ w³aœnie dylematy, Szanowni
Pañstwo, które przed nami stoj¹.

Na koniec, Szanowni Pañstwo, powiem tak. Je-
œli chodzi o rolê infrastruktury, o konsekwencjê
rz¹du, to w tej chwili widzê to tak, ¿e niestety
transport kolejowy jest traktowany trochê jak
kopciuszek. Pan minister Engelhardt, który ma
ogromn¹ wiedzê, nawet gdy stoi na tej trybunie,
nie podaje argumentów jak luxtorpeda, tylko, nie
wiem, jak taki regionalny poci¹g…

(G³os z sali: Tanich linii…)
…Tanich Linii Kolejowych. Panie Ministrze, nie

widaæ w panu takiej determinacji jak chocia¿by
u pana senatora Koguta, który, jak s¹dzê, gdyby…

(Senator Stanis³aw Kogut: Ja kocham kolej.)
Ju¿ koñczê, dobrze. Dlatego trzeba to zmieniæ.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Kogut: Ile mam czasu?)
Sto osiemdziesi¹t sekund i przerywam.
(G³os z sali: Sto osiemdziesi¹t i do widzenia.)
To dobrze. Tyle wystarczy.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Wydaje mi siê, ¿e to, co powiedzia³ pan mini-

ster… Z jego przemówienia wynika, Drodzy Pañ-
stwo, ¿e dzisiaj odpowiedzialne za Przewozy Re-
gionalne – jak mówi³em, ja by³em przeciw, ale ta-
kie decyzje zapad³y – s¹ województwa samorz¹do-
we, s¹ marsza³kowie.

Nastêpna sprawa to PLK. PLK nie mog³y inaczej
post¹piæ, bo w œwietle kodeksu handlowego mogli
byæ oddani pod s¹d, ¿e dzia³aj¹ na szkodê spó³ki.

Sprawa kolejna, jeœli mówimy o infrastrukturze.
Drodzy Pañstwo, rozstrzygniêto poog³aszane prze-
targi. Kolega senator Owczarek niech pos³ucha. Do
Skierniewic nawet nie ma pieniêdzy… Bo Minister-
stwo Finansów, mimo ¿e dostaje pieni¹dze z Unii
Europejskiej, nie przekazuje ich na PLK.

Kolejna sprawa. Mamy dwie ustawy. Mamy
ustawê o partnerstwie prywatnym i o koncesjach
i mo¿emy z tego korzystaæ. Nie bêdê ukrywa³, ¿e
z panem ministrem Engelhardtem prowadzone s¹
rozmowy na temat budowy noweli linii kolejowej
Pod³ê¿e-Piekie³ko, w ramach po³¹czenia pó³nocy
Europy z po³udniem Europy.

Kolejna rzecz. Solidarnoœæ, zwi¹zek mój i pana
marsza³ka, opracowa³a pewn¹ koncepcjê, wraz
z ekspertami Business Centre Club, ¿eby ktoœ nie
powiedzia³, ¿e jacyœ lewicowi broni¹cy prawa…
Wtedy jasnopowiedziano, ¿ebypo³¹czyækapita³owo
to, o czym tu by³a mowa, czyli Telekomunikacjê Ko-
lejow¹, Energetykê, Informatykê Kolejow¹ z infra-

struktur¹. Mimo tego, ¿e ekolodzy mówili inaczej…
Cargo i InterCity na gie³dê, ¿eby by³o przejrzyste, ¿e-
by by³o wiadomo, jaki kapita³ wchodzi… Dziœ mówi
siê o Polskich Liniach Kolejowych, ale ja mogê po-
wiedzieæ, ¿e to Solidarnoœæ broni³a narodowego cha-
rakteru Polskich Linii Kolejowych. By³a wtedy dys-
kusja, czy zrobiæ podobnie, jak w przypadku angiel-
skiego Rail Train, gdzie faktycznie bezpieczeñstwo
jest podstaw¹. Tam wydarzy³o siê kilka wypadków,
Tony Blair od razu wzi¹³ to na garnuszek pañstwa,
boniemo¿e takbyæ, ¿eakcjonariuszebior¹dochody,
a nie daj¹ pieniêdzy na polepszenie infrastruktury.

Tu trzeba powiedzieæ, ¿e pan minister Engel-
hardt, pan profesor Engelhardt mówi³ na te tematy
tak, jak faktycznie jest. Trzeba ino zrobiæ wszystko,
¿eby nie jeŸdzi³o siê do Gdañska osiem godzin. Bo
ja, Panie Ministrze, jak mówi³em o infrastruktu-
rze… Uwa¿am, ¿e trzeba ca³¹ liniê zamkn¹æ, jechaæ
na Toruñ, Bydgoszcz, podzieliæ na trzydzieœci prze-
targów…Wci¹gurokutozrobiæ i jest œwiêtyspokój.

(Senator Jan Rulewski: Tak, tak.)
Jest œwiêty spokój. I powiem tak. Ju¿ dzisiaj

musimy rozwi¹zaæ ten problem, bo pan mini-
ster… Ja mogê mieæ bardzo krytyczne uwagi do
niektórych spraw…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Poci¹g doje-
cha³ do stacji…)

Proszê jeszcze minutê.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, poci¹g

ju¿ wjecha³ do stacji koñcowej, Panie Senatorze.
Koniec.)

Panie Ministrze, ale to jest tak wa¿na rzecz.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie.)
Ale jeszcze ino jedno s³owo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, przecie¿ w radzie spó³ki Prze-

wozy Regionalne s¹ przedstawiciele marsza³ków.
Co oni tam robi¹? Bior¹ kasê? A co robi prezes za-
rz¹du, Drodzy Pañstwo? Tak jak pan powiedzia³
o sklepie… Pan nie ma na niego wp³ywu, on sobie
poustawia³ poci¹gi na pó³ce i wszystko blokuje.
I oni myœleli, ¿e mo¿na udawaæ, ¿e bêd¹ jeŸdziæ
w nieskoñczonoœæ.

Jeszcze jedno, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze Kogut…)
…koszty biletów w Tanich Liniach Kolejowych.

Bo to nie sztuka powiedzieæ, ¿e to 35 z³, ino kto do
tego dop³aca?

Przepraszam, Panie Marsza³ku i dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Skorupa, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa jest jak najbardziej potrzebna i dobrze,

¿e bêdzie uchwalana, ale jest tu kilka kwestii, któ-
re chcia³bym poruszyæ.
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Otó¿ Polakom trudno jest zrozumieæ, ¿e w³aœci-
ciel, naród polski, tak jest manipulowany, ¿e PKP
PLK organizuj¹ ustawê w ten sposób, ¿e same
tworz¹ konkurencjê w³aœcicielowi. W³aœciciel tej
kolei, naród polski, nie w pe³ni finansuje te prze-
wozy kolejowe i pañstwo na tym traci, wszyscy
obywatele musz¹ dop³acaæ do tej kolei. I wmawia
siê tutaj obywatelom polskim, w³aœcicielowi, ¿e
konkurencja jest zdrowa i przewozy, bilety tanie-
j¹, a prawda jest ca³kiem odmienna.

Chcê tutaj poruszyæ te¿, Panie Ministrze, kwe-
stiê odcinka linii kolejowej Nowy Targ – Trzciana.
Mówi siê tu o polskim interesie narodowym, o in-
teresie polskiego przewoŸnika, o interesie PLK,
a na krótkim odcinku 20 km zamyka siê strategi-
czne przejœcie kolejowe, które spowodowa³oby
rozwój gospodarczy ca³ego regionu, po³udnia Pol-
ski, jak te¿ wymianê handlow¹ ze wszystkimi kra-
jami le¿¹cymi na po³udnie od granicy polskiej;
myœlê tu o W³oszech, Austrii, Grecji i ca³ych
Ba³kanach, a nawet S³owacji. Dwudziestokilome-
trowy odcinek zamyka siê po to, aby polskie firmy,
polski przewoŸnik nie mogli korzystaæ z tego od-
cinka kolejowego, nie mogli przewoziæ towarów,
osób, aby ta linia kolejowa nie mog³a funkcjono-
waæ. A komu to ma s³u¿yæ? Zadajmy sobie pyta-
nie: komu s³u¿y brak dwudziestokilometrowego
odcinka linii kolejowej? Oczywiœcie, ¿e s³u¿y kon-
kurencji zagranicznej, bo te towary s¹ przewo¿o-
ne poci¹gami, ale nie przez polskiego przewoŸnika
i nie po polskich liniach kolejowych. Towary
z W³och przewozi siê, proszê pañstwa, przez Nie-
mcy, przez Drezno i od zachodu wje¿d¿a siê do
Polski.

Je¿eli rz¹d bêdzie myœla³ takimi kategoriami
biznesowymi, to niestety ka¿dy zdrowo myœl¹cy
Polak, który trochê pozna³ biznes, zrozumie, ¿e
rz¹d w pewnej mierze nie zapewnia konkurencyj-
noœci polskim firmom, tylko tak jakby dzia³a na
szkodê interesu polskich przewoŸników, Polskich
Linii Kolejowych, dzia³a na rzecz wspomnianej
Deutsche Bahn, która te towary z po³udnia Euro-
py przewozi przez Niemcy do Polski.

Myœlê, ¿e jest nieporozumieniem, Panie Mini-
strze, mówienie, ¿e jakiœ wójt czy te¿ so³tys w kil-
ku gminach mo¿e zablokowaæ sprawê tego przej-
œcia kolejowego, a rz¹d nie mo¿e w tej chwili nic
zrobiæ ze wzglêdu na prawa w³asnoœciowe. Otó¿
w³aœcicielem tego nasypu w dalszym ci¹gu jest
Skarb Pañstwa. I ja oczekujê jakichœ ruchów
prowadz¹cychmimo wszystko do zabezpieczenia
nasypu kolejowego na potrzeby odbudowy tej li-
nii kolejowej, a nie po to, ¿eby, jak tu pan powie-
dzia³, zrobiæ œcie¿kê rowerow¹. Ja nie jestem
przeciwnikiem œcie¿ek rowerowych – chcê to jas-
no podkreœliæ – œcie¿ki rowerowe te¿ nale¿y wy-
konywaæ, ale mo¿na je wykonywaæ obok torów,
obok rzek, obok lasów. Wystêpowa³em w tej

sprawie w oœwiadczeniach, zapewne pan zna te
oœwiadczenia i te moje starania. W interesie pañ-
stwa polskiego jest, aby to strategiczne przejœcie
kolejowe, czwarte przejœcie na po³udniu Polski,
by³o uruchomione i otwarte. I chcê tu jasno po-
wiedzieæ, ¿e do tego nale¿y d¹¿yæ, a nie zas³aniaæ
siê wójtem gminy na Podhalu.

Drugim takim zagadnieniem, które by tu nale-
¿a³o podkreœliæ, jest sprawa wspomnianej Deut-
sche Bahn. Otó¿ rz¹d polski powinien pilnowaæ
dochowania zasady wzajemnoœci. Ilu przewoŸni-
ków niemieckich, Deutsche Bahn czy te¿ innych,
korzysta z linii kolejowych w Polsce, tylu polskich
przewoŸników na zasadzie wzajemnoœci, na zasa-
dzie równowagi, partnerstwa, powinno korzystaæ
z niemieckich linii kolejowych. Niech dla polskich
przewoŸników tak samo bêd¹ otwarte niemieckie
linie kolejowe, ¿eby nie by³o blokad, bo jak tu s³y-
szel iœmy, w pewnym momencie kanclerz
Schröder zainterweniowa³, ¿eby polskie firmy,
polscy przewoŸnicy nie mogli wjechaæ na teren
Niemiec. PrzewoŸnicy niemieccy mog¹ w pe³ni ko-
rzystaæ z linii kolejowych w Polsce, a odwrotnie –
nie. Oczekujê od rz¹du jasnej deklaracji w tej
sprawie.

W pytaniu do pana ministra poruszy³em te¿
drastyczn¹ kwestiê zaleg³oœci Deutsche Bahn
z czasów II wojny œwiatowej, od wrzeœnia 1939 r.
do maja 1945 r., za przewóz osób i towarów po pol-
skich liniach kolejowych. Proszê pana, to nie s¹
œmiechy, tu nie ma siê z czego œmiaæ. Deutsche
Bahn zalega Polsce z naprawdê du¿ymi kwotami
i te kwoty nale¿y obliczyæ i ich siê domagaæ. To s¹
sprawy biznesowe. Polskie Koleje Pañstwowe nie
mog¹ byæ traktowane na równi z Deutsche Bahn,
skoro oni s¹ winni Polskim Kolejom Pañstwowym
tak niesamowite kwoty. To nale¿y wyliczyæ i jasno
powiedzieæ: niech Deutsche Bahn ureguluje te zo-
bowi¹zania wobec PKP.

W Polsce, gdy za niezap³acenie za korzystanie
z linii kolejowych zosta³y zatrzymane poci¹gi, na-
st¹pi³ parali¿ pañstwa. Pasa¿erowie stali na dwor-
cach, bo na kilka godzin, na parê dni przedtem nie
wiedzieli, ¿e bêdzie jakiœ strajk, tylko na dworcach
siê dowiedzieli, ¿e strajk siê odbêdzie. Proszê pañ-
stwa, przecie¿ w tym kraju nie mo¿e tak byæ, musi
byæ jakaœ normalnoœæ. I oczekujê od rz¹du, ¿e do
takich sytuacji nie bêdzie dochodzi³o.

Mówiono tu o strategii PiS w zakresie naprawy
kolejnictwa w Polsce. No dobrze, by³a ta strategia.
Myœlê, ¿e gdyby nadal by³ rz¹d PiS , to ta strategia
by³aby zachowana i wykonana, i te poci¹gi by jeŸ-
dzi³y – s¹dzê, ¿e po op³acalnych cenach – a pañ-
stwo, czyli obywatele, nie musieliby w dalszym
ci¹gu ich dofinansowywaæ. Jakoœ by to, jak s¹dzê,
siê uda³o. Ale, niestety, mamy rz¹d liberalny, któ-
ry zachowuj¹c zasadê liberalizmu, traktuje jakoœ
sprzecznie z ni¹ dofinansowanie tych poci¹gów.
Na mi³y Bóg, jak mo¿na byæ tak fa³szywym, i mó-
wiæ o liberalizmie, a te dotacje nadal utrzymywaæ!
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Przecie¿ tê gospodarkê trzeba usystematyzowaæ
i prowadziæ w jakiœ normalny sposób, biznesowo,
tak jak tu mówimy, z zachowaniem wszelkich kry-
teriów.

To tyle. Dziêkujê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Zbigniew Romaszewski)

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
Najpierw chcia³bym z³o¿yæ podziêkowania na

rêce pana senatora Skorupy. Jak siê okazuje,
w opozycji jest skrzyd³o neoliberalne, które w jas-
ny sposób okreœla podejœcie do rynku. Panie Se-
natorze, bardzo dziêkujê, bo pana wypowiedŸ
brzmi w inny sposób ni¿ wypowiedzi pañskich ko-
legów, ale to jest, jak s¹dzê, dobre myœlenie.

A teraz chcia³bym krótko siê wypowiedzieæ
o czterech kwestiach: rozwi¹zaniach legislacyj-
nych i ich ewentualnych skutkach, sytuacji
PKP SA, sytuacji PKP Przewozy Regionalne
i wnioskach.

Otó¿ strategia, o której wspomnia³ pan przewo-
dnicz¹cy Wyrowiñski, by³a przyjêta. Tak, ten rz¹d
j¹ realizuje. Mo¿e nie wszyscy jeszcze otrzymuj¹,
ale myœlê, ¿e warto czytaæ „Kurier PKP”, w którym
bardzo wyraŸnie widaæ, ¿e rz¹d realizuje, nie tylko
rz¹dzi, ale i realizuje. I tu jest napisane o odpowie-
dnim udziale dotacji, na przyk³ad Skarbu Pañ-
stwa, je¿eli chodzi… Mowa tu by³a o wsparciu PKP
PLK. Ono jest i wzrasta. I myœlê, ¿e jest to przyk³ad
rzeczywistej realizacji strategii przez rz¹d i anga-
¿owania siê rz¹du w problemy PKP SA. Móg³bym
podaæ jeszcze kilka innych przyk³adów, miêdzy
innymi, je¿eli przejrzymy wyniki kontroli czy po-
równamy niektóre krótkoterminowe, d³ugotermi-
nowe zobowi¹zania, to one siê zmniejszy³y. Nie
bêdê wchodzi³ w szczegó³y, ale to w³aœnie przynosi
efekty. Propozycje kolejnych pakietów czy ustaw
powoduj¹, ¿e te obci¹¿enia czy te¿ zad³u¿enia s¹
zmniejszane. One oczywiœcie w ró¿nych spó³kach
córkach ró¿nie siê kszta³tuj¹, ale generalnie to po
prostu spada.

Je¿eli chodzi o sytuacjê w PKP SA, to podzie-
li³bym niektóre pogl¹dy kolegów z opozycji. Tych
spó³ek w takiej formule jest za du¿o. I dalej, choæ
mo¿e sformu³owanie „optymalizowanie” nie by³o
zbyt zrêczne, podtrzymujê pytanie zadane panu
ministrowi, bo to bêdzie tak¿e prowadzi³o do opty-
malizacji kosztów. Je¿eli przejrzymy wyniki ró¿-

nych spó³ek PKP: „Telekomunikacji”, „Informaty-
ki”, „Energetyki”… Dysponujê danymi z debaty
toczonej wokó³ PKP, tak¿e z tego¿ „Kuriera PKP”,
w których bardzo wyraŸnie widaæ, jaka jest sytua-
cja finansowa i jakie bêdzie wykonanie za dzie-
wiêæ miesiêcy. I myœlê, ¿e w ramach nastêpnych
uregulowañ, po dokonaniu pewnych przemyœleñ,
ta sytuacja powinna byæ zmieniona.

Je¿eli chodzi o sytuacjê PKP Przewozy Regio-
nalne, to powiem jednoznacznie, ¿e pragnê zgo-
dziæ siê z panem senatorem Kogutem. Deprecjo-
nowanie dzia³ania marsza³ków i samorz¹dów wo-
jewództw jest tu nie na miejscu. Warto przypom-
nieæ – kto z pañstwa mia³ mo¿liwoœæ pracowaæ
w samorz¹dzie województwa, a takich jest wielu
na tej sali, ten to pamiêta – jaka by³a sytuacja, kie-
dy dofinansowywaliœmy Przewozy Regionalne,
gdy by³y w grupie PKP i nie by³y usamorz¹dowio-
ne, o czym mówi w³aœnie strategia przyjêta przez
rz¹d PiS. Otó¿ z ka¿dym rokiem ¿¹dano coraz wiê-
kszego dofinansowania. A poza tym, po pierwsze,
nie wzrasta³a jakoœæ us³ug, a po drugie, nie wzra-
sta³a liczba poci¹gów. Tak wiêc nie rozumiem
w tej chwili takiego zdecydowanego stanowiska,
wrêcz negatywnego, w stosunku do samorz¹du
województwa, który reprezentuje marsza³ek wo-
jewództwa. Z tym siê absolutnie nie zgadzam. Nie
chcia³bym tak¿e zgodziæ siê ze stwierdzeniem pa-
na ministra, który mówi³, ¿e jakoœ tak beztrosko…
Nie, nie zgadzam siê, Panie Ministrze. Czy o sy-
tuacji spó³ek córek PKP SA, te¿ moglibyœmy po-
wiedzieæ, ¿e beztrosko zarz¹dzaj¹? Pragnê powie-
dzieæ, ¿e nie podzielam pogl¹du, który zosta³ wy-
ra¿ony na temat samorz¹dów województw.

By³a tak¿e mowa o nieuczciwej konkurencji.
Ale pytam: kto stwierdzi³ nieuczciw¹ konkuren-
cjê? Zadajê pytanie: kto stwierdzi³ nieuczciw¹
konkurencjê? Bardzo proszê, abyœmy wspólnie
podjêli ten trudny, gor¹cy temat. Proszê tak¿e,
abyœmy starali siê – do siebie te¿ to kierujê – racjo-
nalnie wa¿yæ argumenty. Nie stwierdzam nieu-
czciwej konkurencji, bo instytucja, która powin-
na siê tym zajmowaæ, nie uczyni³a tego do tej pory.
Mam nadziejê, ¿e w koñcu to uczyni.

Czy dzia³ania zarz¹dów spó³ek, przynosz¹ce
niejednokrotnie niewspó³mierne zadowolenie pa-
sa¿erów, którzy mniej p³ac¹… Mog¹ p³aciæ wiêcej,
wtedy korzystaj¹ z innego przewoŸnika. Czy to
jest Ÿle? To by³y decyzje zarz¹dów. A skoro tak, to
jak funkcjonuj¹ organy nadzorcze? Zadajê pyta-
nie: jak funkcjonuj¹ organy nadzorcze? S¹ bilan-
se, a w bilansach s¹ ró¿ne pozycje, które to poka-
zuj¹. Tak wiêc mo¿e warto w tej chwili zastanowiæ
siê tak¿e nad tym, jak funkcjonuj¹ organy nad-
zorcze w spó³ce Przewozy Regionalne, do tego te¿
to odnoszê. Jednak uwa¿am, ¿e to na spó³ce, któ-
ra podejmuje decyzjê niekorzystn¹ dla innej spó-
³ki, powinien ci¹¿yæ obowi¹zek informowania pa-
sa¿erów. A to spó³ka PKP PLK nie pozwoli³a 4 maja
tamtym wyjechaæ na tory i oko³o dwudziestu ty-
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siêcy… Mo¿emy siê spieraæ o szacunki, ale je¿eli
by³a ju¿ tak zdeterminowana… Mam tu ciekawe
dokumenty, proszê pañstwa. Przeczytam jedno
zdanie z tego, co prezes zarz¹du PKP PLK pisze do
PKP SA: „Jednoczeœnie informujemy, ¿e zarz¹d
PKP Polskie Linie Kolejowe SA jest otwarty na pro-
pozycjê zmian na omawianej liœcie poci¹gów
– czyli wczeœniej to zg³oszono, mówiê o Przewo-
zach Regionalnych – pod warunkiem zachowania
niezmiennej iloœci poci¹gokilometrów”. To zdanie
jest dla mnie zaskakuj¹ce. Trudno jest wyt³uma-
czyæ naszym mieszkañcom, ¿e spó³ka Skarbu
Pañstwa decyduje w ten sposób, aby uniemo¿li-
wiæ podró¿ pasa¿erom.

I ostatnie elementy, na które chcia³bym zwró-
ciæ uwagê. Myœlê, ¿e bardzo niesprawiedliwe jest
szafowanie takimi terminami, które teraz przywo-
³am, jak na przyk³ad „dyletanctwo ekonomiczne”.
No, je¿eli ktoœ jest ekspertem w tej materii i tego
terminu u¿ywa, to chylê przed nim czo³o. Ale je¿eli
ktoœ kieruje takie okreœlenia do Wysokiej Izby, do
rz¹du, to myœlê, ¿e przesadza, delikatnie rzecz
bior¹c.

Szanowni Pañstwo, prosi³bym jednak pana mi-
nistra… O, to te¿ jest ciekawy tytu³: „Kto po-
sprz¹ta regiod¿unglê?”. S¹ tu bardzo prowoku-
j¹ce tematy. I jak widaæ, na to te¿ s¹ pieni¹dze
w spó³ce PKP SA, mimo ogólnie znanych proble-
mów finansowych.

Na moje rêce trafi³y dziœ do Senatu stanowisko
Rady Miejskiej Wêgliñca, a tak¿e stanowiska Ra-
dy Miejskiej Boles³awca i Legnicy, które mówi¹…
Zawrê to we wnioskach dotycz¹cych propozycji,
które, jak uwa¿am, nale¿a³oby przemyœleæ. Doty-
cz¹ one w³aœnie szeroko pojêtej komunikacji,
³¹czenia czy te¿ koordynacji rozk³adów jazdy. Ten
problem zaczyna ju¿ narastaæ, w zwi¹zku z tym
s¹dzê, ¿e za poœrednictwem organów nadzor-
czych mo¿na podejmowaæ decyzje dotycz¹ce kon-
solidacji tych rozk³adów.

Ostatnia sprawa, o której chcia³bym powie-
dzieæ, Szanowni Pañstwo. Bardzo siê cieszê, ¿e
pan minister podzieli³ mój pogl¹d na temat klu-
czowego czynnika ekonomicznego w trakcie zmia-
ny struktury zarz¹dczej, jak bym powiedzia³. Pa-
nie Ministrze, PLK to nie tylko przewozy pasa¿er-
skie, to te¿ przewozy ogromnej iloœci towarów.
I chcê pana poinformowaæ, ¿e bêdzie likwidowany
zak³ad drugi w Polsce pod wzglêdem iloœci wywo-
¿onej masy towarowej. Na ten moment pozosta-
wiam bez odpowiedzi pytanie: czy to te¿ jest kiero-
wanie siê przez zarz¹d PKP PLK kluczowym wa-
runkiem ekonomicznym, na który siê wszêdzie
powo³uje, i czy nie spowoduje to, ¿e nie bêdzie
mo¿liwoœci wyjechania poci¹gów na tory? Nie mo-
gê siê z tym zgodziæ. Postaram siê panu ministro-
wi opowiedzieæ o szczegó³ach, a Wysok¹ Izbê in-
formujê teraz, ¿e s¹ takie sytuacje. Je¿eli siê wy-

maga od kogoœ ekonomicznego podejœcia, to nie
nale¿y likwidowaæ zak³adu, który zajmuje w Pol-
sce drugie miejsce pod wzglêdem iloœci towarów
przewo¿onych na terenie ca³ego kraju.

Moje wnioski. Myœlê, ¿e zdecydowanie jest po-
trzebna koordynacja rozk³adów jazdy. Op³aty za
dostêp do infrastruktury s¹ ruchome, nie s¹ sta-
bilne, wiêc trudno na przyk³ad Przewozom Regio-
nalnym wyliczyæ do koñca koszty swojej dzia³al-
noœci. Op³aty dworcowe… Ten temat te¿ siê poja-
wia. I ostatnie dwie sprawy. Jedna to zdecydowa-
ne przyspieszenie prywatyzacji spó³ek, o których
by³a mowa. I ostatnia sprawa. Myœlê, ¿e strategia
w jakimœ sensie powinna ulec zmianie; mówiê
o strategii kolejowej do roku 2013. Nale¿a³oby siê
jeszcze raz nad ni¹ zastanowiæ i z uwagi na czas
i sytuacjê wprowadzaæ modyfikacje. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Stanis³aw

Kogut z³o¿y³ czêœæ swojego przemówienia w dys-
kusji do protoko³u*.

Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych wniosków?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Juliusz Engelhardt:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ za

debatê, która zosta³a przeprowadzona w zwi¹zku
z rz¹dowym projektem zmiany ustawy o Fundu-
szu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”. Cieszê
siê bardzo i wyra¿am wielkie zadowolenie z tego
powodu, ¿e w zasadzie nie by³o szerokiej dyskusji
na temat poprawek i rozwi¹zañ zaproponowa-
nych przez rz¹d, a nastêpnie uchwalonych przez
Sejm. Domniemywam, ¿e jest akceptacja dla tych
rozwi¹zañ, o które rz¹d zabiega w trybie pilnym,
i za to z góry jestem wdziêczny, przewiduj¹c, ¿e
g³osowanie w sprawach dotycz¹cych tej¿e ustawy
bêdzie mia³o pozytywny wynik. Rzeczywiœcie, ta
ustawa ma klauzulê pilnoœci, jest potrzebna ze
wzglêdu na wolê rozwi¹zania ró¿nych problemów.
Tu oczywiœcie poruszamy wycinek tych proble-
mów, to jest z jednej strony dokoñczenie kwestii
zwi¹zanych z t¹ umow¹, porozumieniem z mar-
sza³kami województw w sprawie usamorz¹dowie-
nia, a z drugiej strony realizacjê wykupu akcji
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PLK przez Skarb Pañstwa za poœrednictwem Fun-
duszu Kolejowego.

Dziêkuj¹c, nie sposób ustosunkowaæ siê do in-
nych w¹tków, bo jest ich tu poruszanych bardzo
du¿o. Z³o¿y³bym nawet taki wniosek, ¿eby mo¿e
na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
zorganizowaæ odrêbn¹ dyskusjê na ten temat, bo
rzeczywiœcie stanowiska i problematyka s¹ tak
zró¿nicowane, ¿e mimo i¿ sta³em na mównicy
dwie i pó³ godziny i odpowiada³em na pytania, to
i tak nie zd¹¿y³em poruszyæ wszystkich proble-
mów. I teraz zapewne te¿ nie móg³bym siê usto-
sunkowaæ do wszystkich poruszanych zaga-
dnieñ. Ale mo¿e powiem Wysokiej Izbie jeszcze
dwa s³owa, poniewa¿ znam bie¿¹c¹ historiê re-
form PKP.

Pojawiaj¹ siê g³osy krytyczne, dotycz¹ce po-
dzia³u na spó³ki, atomizacji itd. Teraz krytykuje
siê, ¿e to zrobiliœmy. Chcia³bym jednak wspo-
mnieæ, ¿e analogiczna dyskusja by³a prowadzona
w latach dziewiêædziesi¹tych, niestety w odwrot-
nym kierunku, argumentacja by³a zupe³nie inna.
Mówiono: to wielkie PKP, ten moloch, ta nierefor-
mowalna instytucja, przecie¿ to trzeba zrestruk-
turyzowaæ, to trzeba podzieliæ, itd., itd. Ta dysku-
sja, Szanowni Pañstwo, trwa³a w Polsce dobrych
kilka lat, a¿ zdecydowano siê na ustawê restruk-
turyzacyjn¹, o czym dzisiaj bardzo szeroko by³a
mowa, z jej skutkami. Dzisiaj, po dziesiêciu, jede-
nastu latach… to jest, po nieca³ych dziesiêciu la-
tach od wejœcia w ¿ycie tej ustawy dyskutujemy
znowu o tym, ¿e jest za du¿e rozdrobnienie, ato-
mizacja. Wychodzi na to, ¿e jest pewna cyklicz-
noœæ tych dyskusji.

Nie podzielam wielu pogl¹dów dotycz¹cych
tych przekszta³ceñ, niemniej jednak trudno by³o-
by mi siê szczegó³owo ustosunkowywaæ do kolej-
nych wyst¹pieñ, bo nie by³y zwi¹zane z tym zasa-
dniczym przedmiotem debaty. Dla mnie ca³kowi-
cie nowym w¹tkiem jest sprawa podniesiona
przez pana senatora Skorupê, zwi¹zana z polityk¹
reparacji wojennych. Pracuj¹c tyle lat w bran¿y
kolejowej i maj¹c do czynienia z t¹ ca³¹ problema-
tyk¹, z tym zagadnieniem jeszcze siê nie ze-
tkn¹³em i trudno by³o mi w jakikolwiek sposób
ustosunkowaæ siê do niego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ nie wp³ynê³y wnioski legislacyjne, in-

formujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

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

Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 859,
a sprawozdanie komisji w druku nr 859A.

Poproszê pana senatora Jana Rulewskiego
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, która przysz³a z Sejmu, ma charakter

epizodyczny. Jest oczekiwanie, ¿e bêdzie ona mia-
³a charakter pilny, bêdzie zatwierdzona pilnie z tej
racji, ¿e ze wzglêdów losowych jest nieobsadzone
stanowisko prezesa Instytutu Pamiêci Narodo-
wej. A jest to stanowisko wa¿ne, choæby dlatego,
¿e prezes stoi na czele przesz³o dwutysiêcznej or-
ganizacji wydaj¹cej bardzo wa¿ne dokumenty,
jak równie¿ wydaj¹cej szereg decyzji dotycz¹cych
na przyk³ad œwiadczeñ emerytalnych.

W zwi¹zku z tym, ¿e stara ustawa, a w³aœciwie
ustawa, która ma obowi¹zywaæ jeszcze parê go-
dzin, do czasu ukazania siê noweli, nie przewi-
dzia³a skutków œmierci prezesa Instytutu Pamiêci
Narodowej, co wiêcej, w schemacie zarz¹dzania,
nawet w statucie nie przewidziano tej okoliczno-
œci, powsta³a koniecznoœæ stworzenia ustawy,
która zak³ada, ¿e w takim przypadku marsza³ek
Sejmu wyznacza spoœród jednego z zastêpców
osobê, która bêdzie pe³ni³a tê funkcjê – tak jest
w jednej i w drugiej ustawie – do czasu wyboru
prezesa przez parlament. W trakcie prac komisji
zg³oszono jednak¿e poprawkê, która zak³ada roz-
szerzenie tego parasola bezpieczeñstwa, a wiêc
mo¿liwoœci mianowania jednego z zastêpców
przez marsza³ka, na wszystkie przypadki opró¿-
nienia stanowiska prezesa. W starej ustawie te
przypadki by³y cztery, nadto inna by³a procedura
powo³ania prezesa, bo wszystkie te cztery przy-
padki, oprócz œmierci, a wiêc odwo³anie, nieprzy-
jêcie sprawozdania, rezygnacja, by³y uzale¿nione
od woli kolegium.

W nowej ustawie zagadnienie zmieni³o siê o ty-
le, ¿e po pierwsze, zwiêkszy³a siê liczba przypad-
ków, z powodu których prezes ju¿ nie mo¿e lub nie
bêdzie pe³ni³ swojej funkcji; po drugie, te siedem
przypadków – tyle jest w ustawie wymienionych –
dzieli siê na dwie grupy. Pierwsza grupa to cztery
przypadki, w których mandat wygasa automaty-
cznie, a druga grupa to trzy przypadki, w których
wygaœniêcie mandatu wynika z wniosków Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej, choæ oczywiœcie de-
cyzjê podejmuje Sejm w uzgodnieniu z Senatem.
Poprawka zmierza do tego, aby ten parasol, czyli
prawo marsza³ka do mianowania, dotyczy³ wszys-
tkich przypadków. Jest to poprawka zg³oszona
zarówno przez Biuro Legislacyjne, jak i przez jed-
nego z senatorów. Podstaw¹ by³o przekonanie, ¿e
nie przewiduje siê ju¿ kolejnego takiego tragiczne-
go przypadku, ale jeœli siê przyjmie, ¿e mo¿e wy-
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stêpowaæ a¿ szeœæ innych przypadków, miêdzy in-
nymi rezygnacja, sprzeniewierzenie siê, prawo-
mocny wyrok czy te¿ nieprzyjêcie sprawozdania,
to mo¿e zachodziæ prawdopodobieñstwo opró¿-
nienia tego stanowiska. A jeœli tak, to co wtedy?
Ano s¹ co najmniej dwa miesi¹ce na powo³anie
nowego prezesa. Policzmy. Nawet jeœli w nowej
ustawie, w noweli, zak³ada siê, ¿e rada instytutu,
na przyk³ad po rezygnacji prezesa, musi og³osiæ
konkurs trwaj¹cy co najmniej miesi¹c, nastêpnie
go rozstrzygn¹æ, a póŸniej Sejm w uzgodnieniu
z Senatem musi powo³aæ… Zatem zak³ada siê co
najmniej dwumiesiêczny okres, w którym to sta-
nowisko bêdzie opró¿nione. No ale sytuacja mo¿e
siê pogorszyæ, konkurs mo¿e nie zostaæ rozstrzyg-
niêty i wtedy trzeba bêdzie og³osiæ drugi konkurs,
co jest praktyk¹ w wielu podobnych przypad-
kach, chocia¿ mo¿e czêsto nie wystêpuje. I wtedy
bêdzie ta pauza, pauza jak¿e wa¿na. To by³o do-
stateczne uzasadnienie dla zg³oszenia tej popraw-
ki. Poprawka zosta³a przyjêta wiêkszoœci¹ g³osów,
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej rekomen-
duje Wysokiej Izbie…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ale ta
komisja siê tym nie zajmowa³a.)

Tak, przepraszam bardzo. To jest bardzo istot-
na uwaga, która mo¿e nawet mnie dyskredytuje.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie
uchwa³y wraz z t¹ poprawk¹.

Czy teraz, Panie Marsza³ku, by³o poprawnie?
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Po-

prawnie.)
Nie tylko przepraszam pana marsza³ka, ale ró-

wnie¿ dziêkujê panu marsza³kowi.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ takie pytanie?
Proszê bardzo, pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Senator sprawozdawca odpowiedzia³ ju¿ na to

pytanie, ale ja jeszcze raz je postawiê. Czy komisja
rozwa¿a³a tak¹ sytuacjê, ¿e marsza³ek Komorow-
ski skierowa³by ustawê do Trybuna³u Konstytu-
cyjnego, w zwi¹zku z tym wybór prezesa dokony-
wa³by siê wed³ug starej ustawy, czyli by³by kon-
kurs itd., wszystko odby³oby siê, ¿e tak powiem,
bez tego zamieszania, jakie jednak ta nowelizacja
wprowadza?

I drugie pytanie: czy przekazanie na rêce mar-
sza³ka, na sta³e… Czy podejmowanie przez mar-
sza³ka decyzji o powo³ywaniu prezesa we wszyst-
kich przypadkach nie bêdzie siê wi¹zaæ z upolity-
cznieniem instytutu? Przecie¿…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
A sk¹d.)

…w przypadku poprzednich nowelizacji uzasa-
dnieniem by³o to, ¿e odpolityczniamy instytut.
Marsza³ek jest zawsze osob¹ absolutnie politycz-
n¹ i pozostawienie w jego gestii wszystkich przy-
padków powo³ania prezesa jest jednak dziwne.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, komisja siê tym nie zajmowa-
³a, bo to nie by³o materi¹ tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Bardzo proszê, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:

Nawi¹zuj¹c do tego pytania, zapytam, czy pañ-
stwo zadawaliœcie pytania… Z tego, co wiem, to
jest to projekt poselski. Nie wiem, czy jest tutaj re-
prezentacja poselska, w zwi¹zku z tym zadam pa-
nu to pytanie. Czy przedstawiciel wnioskodaw-
ców by³ obecny na posiedzeniu komisji? To jest
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy pañstwo zastanawialiœcie
siê nad tym, czemu wybrano w³aœnie marsza³ka?
Czy w polskim systemie prawa jest takie odniesie-
nie, ¿e to marsza³ek w takich lub podobnych sy-
tuacjach wyznacza osobê, która bêdzie kierowa³a
tymczasowo w takim okresie dan¹ instytucj¹?
Wydaje mi siê, ¿e to jest pewien precedens. Dzisiaj
przegl¹da³em ustawê o Najwy¿szej Izbie Kontroli,
która jest instytucj¹ kontroln¹ wobec polskiego
parlamentu, tak to ogólnie okreœlmy, i nawet tam
nie ma takich rozwi¹zañ. Nie ma takiego…

(Senator Leon Kieres: Ustawa o NIK.)
W ustawie o NIK nie ma mowy o takiej sytuacji,

sprawdza³em, nie ma.
(Senator Leon Kieres: Zaraz o tym porozma-

wiamy.)
Dobrze, porozmawiamy.
Tak wiêc czy pañstwo odnotowaliœcie, ¿e w pol-

skim prawie jest takie odniesienie, ¿e to jednak
marsza³ek, jedna osoba, mo¿e w takich czy in-
nych sytuacjach podejmowaæ tak istotne decyzje?
I czy pañstwo nie analizowaliœcie… Czy to nie po-
winno byæ wed³ug nowej ustawy uprawnienie ra-
dy, czy te¿, jeszcze wed³ug obowi¹zuj¹cych roz-
wi¹zañ, uprawnienie IPN? Przecie¿ samo przez siê
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rozumie siê, ¿e to powinien byæ ten organ, a nie
raptem cia³o polityczne. To zaprzecza idei, która
poniek¹d przyœwieca³a, przynajmniej oficjalnie,
inicjatorom ostatniej nowelizacji ustawy o IPN.
Sk¹d tutaj raptem wzi¹³ siê marsza³ek?

Senator Jan Rulewski:
Pozwolê sobie odpowiedzieæ na pytanie pana

senatora. Otó¿, Panie Senatorze, dyskusja mia³a
szerszy wymiar, zakoñczy³a siê nawet propozycj¹
poprawki, która wychodzi³aby chyba naprzeciw
pañskim oczekiwaniom, jednak ta poprawka nie
przesz³a. Poprawka zmierza³a mianowicie do tego,
¿e nale¿y zawrzeæ w ustawie zapis, i¿ obowi¹zki
prezesa, który opró¿ni³ swoje stanowisko, przej-
muje pierwszy zastêpca. Ta poprawka nie zosta³a
przyjêta…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A kto
jest pierwszym zastêpc¹?)

Obecnie w³aœnie na tym polega problem, ¿e s¹
zastêpcy, ale oczywiœcie nie ma pierwszego zastêp-
cy, i co gorsza, wœród tych zastêpców nie ma takie-
go, który móg³by obj¹æ ca³¹ materiê IPN. Zastêpcy
s¹ podzieleni pod wzglêdem, ¿e tak powiem, bran-
¿owym. Poza tym, jak wiadomo, prezesowi instytu-
tu jest przypisana wy³¹cznoœæ, jeœli chodzi o nie-
które sprawy, miêdzy innymi konsultowanie czy
te¿ negocjowanie dostêpu do akt wra¿liwych, oczy-
wiœcie równie¿ podejmowanie decyzji kadrowych,
co jest zrozumia³e i nawet statut nie przewiduje
przekazanie tego uprawnienia któremukolwiek za-
stêpcy. Dalej – udzia³ w opiniowaniu dyrektora
G³ównej Komisji Œcigania Zbrodnii Przeciwko Na-
rodowi Polskiemu i zgoda o dostêp do akt perso-
nalnych na proœbê kierowan¹ przez pracowników
naukowych.

Pañskie drugie pytanie jest jak gdyby w po-
przek tej inicjatywy, i nie tylko, bo przyznanie pra-
wa mianowania, rozumiem, tymczasowego, k³óci-
³oby siê z zasad¹ apolitycznoœci instytutu, o której
wspomina³ senator Ryszka. Przecie¿ chodzi o to,
¿eby nominacja na prezesa instytutu mia³a, ¿e tak
powiem, wysok¹ pieczêæ Sejmu i Senatu. A ponie-
wa¿ sytuacja jest tymczasowa i nag³a, to prawo to
scedowano na marsza³ka Sejmu jako na organ…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jako
na przedstawiciela wiêkszoœci parlamentarnej.)

Nie, Panie Marsza³ku, jako na organ Sejmu,
który te¿ ponosi odpowiedzialnoœæ za tê decyzjê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

To na tym polega depolityzacja.
Pan senator Bender, potem pan senator Daj-

czak i pan senator Andrzejewski.

Senator Ryszard Bender:

Panie Senatorze Sprawozdawco, niech pan od-
powie, tak Bogiem a prawd¹, czy nie uwa¿a pan
i czy komisja zajmuj¹ca siê tym aktem, który bê-
dziemy uchwalaæ czy raczej panowie z Platformy
bêd¹ uchwalaæ, nie dostrzeg³a, ¿e to jest próba
przejêcia kompetencji w³adzy przez tymczasow¹
w³adzê, przez kogoœ, kto tylko chwilowo bêdzie
pe³ni³ funkcjê g³owy pañstwa i ¿e to jest wrêcz nie-
przyzwoite? Mo¿e ktoœ chce wykorzystaæ ten mo-
ment, taki b³ysk flesza, jeœli idzie o sprawowanie
w³adzy, i przej¹æ w³adzê nad tym, ¿e tak powiem,
bardzo wra¿liwym instytutem. I sprawi, ¿e to on
bêdzie mianowa³, a nie kto inny. Gdyby to by³ cz³o-
wiek, powiedzmy, z innego ugrupowania, nie mó-
wiê, ¿e z PiS, to by to nie wygl¹da³o na dzia³anie
wyraŸnie polityczne i przejêcie…

Proszê pañstwa, ileœ lat temu, w 1926 r. Maciej
Rataj by³ w podobnej sytuacji. I on nie zrobi³ ni-
czego takiego, co by pomniejsza³o znaczenie in-
stytucji powo³anych przez prezydenta Stanis³awa
Wojciechowskiego, który zrezygnowa³, nie zrobi³
niczego takiego, co by likwidowa³o je czy uniemo¿-
liwia³o ich dzia³anie. Tak wiêc tutaj nale¿y siê od-
wo³aæ do honoru pana marsza³ka Bronis³awa Ko-
morowskiego. Niech nie korzysta z bogatych œrod-
ków, niech pos³uguje siê ubogimi œrodkami. Bê-
dzie to chyba powód do wiêkszej chwa³y, a nie
dyshonor, wrêcz hañba w poczuciu wielu osób.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, my nie musieliœmy wybieraæ

miêdzy Bogiem a prawd¹; wiêkszoœæ zgodzi³a siê
z tym, ¿e Bóg jest prawd¹, jak równie¿ z tym, ¿e
w przypadku losowym, takim jak œmieræ, ktoœ
musi natychmiast tak¹ osobê wyznaczyæ. Nadto,
Panie Senatorze, wyznacza…

(G³os z sali: Przewodnicz¹cy jest…)
…spoœród osób ukszta³towanych przez osobê,

która opró¿ni³a to stanowisko, czyli linia politycz-
na instytutu w gruncie rzeczy zostaje utrzymana.

(Senator Ryszard Bender: Ale wynaturzony zo-
staje…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Moje pytanie zmierza w tym samym kierunku.

No, trochê to nieprzyzwoite… Myœlê, ¿e taka przy-
s³uga zosta³a zrobiona marsza³kowi Komorow-
skiemu niepotrzebnie. S¹dzê, ¿e on nie jest tym
zachwycony, ja tak to sobie wyobra¿am.
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Ale mam pytanie, czy komisja rozwa¿a³a inne
mo¿liwoœci, chocia¿by takie… Pamiêtamy, ¿e nie
tak dawno na tej sali rozmawialiœmy o nowelizacji
tej w³aœnie ustawy i mówiliœmy o Radzie IPN, któ-
ra zosta³a nadmiernie wzmocniona. Przecie¿ wte-
dy pada³y pytania, dlaczego dwie trzecie g³osów
do odwo³ania… itd. Mówiono, ¿e to bardzo mocne
cia³o, mówiono, ¿e apolityczne, ¿e jego cz³onkowie
bêd¹ wybierani spoœród fachowców, profesorów
itd. Wobec tego dlaczego nie rozwa¿aliœcie mo¿li-
woœci, aby w³aœnie to cia³o, czyli rada, na przyk³ad
w takiej sytuacji wyznacza³o prezesa, a nie ob-
ci¹¿a³o tym doraŸnie marsza³ka Sejmu, który, jak
zaznaczy³em na pocz¹tku… Myœlê, ¿e pan Komo-
rowski w tej chwili na pewno nie jest z tego zado-
wolony. Tak mi siê przynajmniej wydaje.

(Senator Ryszard Bender: Tylko siê tak panu
wydaje.)

(Senator Jan Rulewski: Mo¿na, tak?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, ju¿ odpowiadam, poruszy³

pan bardzo istotn¹ sprawê proceduraln¹. Otó¿ ta
ustawa opiera siê na starej ustawie, która jeszcze
byæ mo¿e bêdzie obowi¹zywa³a przez parê godzin.
I dlatego trzeba by³o komukolwiek przyznaæ pra-
wo natychmiastowego ustalenia. W nowej usta-
wie, jak panu wiadomo, ta sytuacja bêdzie regulo-
wana inaczej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Andrzejewski.
(Senator Ryszard Bender: Pan wierzy w to, co

pan mówi?) (Weso³oœæ na sali)
(Senator Czes³aw Ryszka: Dopóki jest w Plat-

formie, musi wierzyæ.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, jak naprawdê wygl¹da sytua-
cja? Jaka by³a myœl komisji, która wprowadzi³a
poprawkê i zajê³a stanowisko, ¿e w przypadku
ka¿dorazowego opró¿nienia stanowiska prezesa
kompetencje mianowania wynikaj¹ce z dotych-

czasowej ustawy przechodz¹ na marsza³ka Sej-
mu? Kadencja trwa przecie¿…

(Senator Jan Rulewski: Piêæ lat.)
S³ucham?
(Senator Jan Rulewski: Piêæ lat.)
Piêæ lat. A jeœli prezes na przyk³ad pó³ roku po

tym, jak zostanie mianowany, zginie w wypadku
samochodowym? To marsza³ek decyduje ju¿ do
koñca kadencji? A póŸniej z jakiegoœ powodu…
W ustawie o IPN, podpisanej w³aœnie przez p.o.
prezydenta, s¹ wymienione uznaniowe przyczyny
dotycz¹ce mo¿liwoœci usuniêcia, w zasadzie pod
byle pretekstem, czy to niezatwierdzenie sprawo-
zdania – tak jak w wypadku Krajowej Rady – nie-
zale¿nie od tego, co w nim jest napisane, czy ja-
kieœ inne przyczyny. I wtedy te uprawnienia prze-
chodz¹ ju¿ ka¿dorazowo na marsza³ka Sejmu.
Czyli marsza³ek Sejmu przejmuje tutaj wszystkie
ustawowe funkcje: mianowania prezesa i decydo-
wania o personalnej obsadzie tego stanowiska.
Czy o to chodzi komisji?

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji chodzi³o przede wszystkim
o zachowanie…

(Senator Piotr Andrzejewski: To te¿ jest jakieœ
rozwi¹zanie, ¿eby to oddaæ marsza³kowi…)

…zakresu przedmiotowego tej ustawy, ¿e mar-
sza³ek i z jakiego grona… Komisja to wykona³a i co
do tego by³a zgoda. Ja rozumiem pañskie inten-
cje, i na tym samym skupi³a siê dyskusja w komi-
sji – dlatego mówi³em o tej poprawce – ¿eby ten
stan tymczasowy rzeczywiœcie nie by³ stanem sta-
³ym lub niemal¿e sta³ym. Ale, Panie Senatorze,
pañski postulat dotyczy w gruncie rzeczy nowej
ustawy, któr¹, powtarzam, podpisa³ pe³ni¹cy
obowi¹zki prezydenta, i jedynym warunkien, aby
ta ustawa wesz³a w ¿ycie, jest jej ukazanie siê
w Dzienniku Ustaw. Pañski postulat dotyczy tak
naprawdê nowej ustawy, potrzeby ewentualnej
zmiany w nowej ustawie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ta te¿ jest nowa.)
Nie, ta nie obowi¹zuje na nowo, ta obowi¹zuje

w stosunku do stanu obecnego, ona nie mo¿e an-
tycypowaæ…

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest ustawa tyl-
ko na czternaœcie dni?)

Nie. Ona rzeczywiœcie bêdzie obowi¹zywa³a tak-
¿e w przysz³oœci, ale tylko w przypadku œmierci…

(Senator Piotr Andrzejewski: No nie, tu komisja
proponuje…)

Komisja proponuje, ¿eby we wszystkich przy-
padkach…

(Senator Piotr Andrzejewski: …¿eby to by³ per-
manentny stan obsadzania, usuwania i…)

We wszystkich przypadkach, tak jest.
(Rozmowy na sali)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Pan senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy komisja

w ogóle siê zastanawia³a, dlaczego Kolegium IPN
nie pozwolono na to, aby spokojnie mog³o prze-
prowadziæ procedurê wy³onienia prezesa? Sk¹d
taki poœpiech Platformy Obywatelskiej i pana Ko-
morowskiego? Co takiego jest w tych aktach, cze-
go pan Komorowski siê boi?

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Dobrzyñski, komisja siê tym nie

zajmowa³a, poniewa¿ nie by³o to przedmiotem prac
w Sejmie, a rozpatrywanie tego przez nasz¹ komisjê
by³oby przekraczaniem granic wyznaczonych przez
orzeczenieTrybuna³uKonstytucyjnegodlaSenatu.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Senatorze, przecie¿ w obecnej chwili In-

stytut Pamiêci Narodowej mo¿e normalnie fun-
kcjonowaæ, s¹ procedury wy³aniania prezesa, na-
le¿a³o tylko pozwoliæ, aby te procedury zosta³y za-
stosowane. Kolegium og³osi³o ju¿ przecie¿ kon-
kurs na prezesa instytutu. Po prostu nie trzeba
przeszkadzaæ. Co jest powodem takiego nag³ego…

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze, ale jak panu wiadomo, podpis

pe³ni¹cego obowi¹zki prezydenta oznacza, ¿e tak
powiem, œmieræ obecnej ustawy, a wiêc i regulacji
dotycz¹cej sposobu wy³aniania prezesa. I my nie
mieliœmy obowi¹zku, a nawet prawa tolerowaæ
faktu, ¿e ta ustawa traci moc prawn¹.

(Senator Jan Dobrzyñski: Ale przecie¿ jest spo-
sób wy³aniania i ju¿ nie potrzeba…)

Jest kilka czy mo¿e byæ kilka innych sposobów,
to prawda. Ja te¿ z tej trybuny mówi³em o innych
sposobach, ale zadecydowali ustawodawcy, czyli
wiêkszoœæ parlamentarna.

(Senator Jan Dobrzyñski: A œciœlej – Platforma
Obywatelska, Panie Senatorze.)

No, mogê powiedzieæ, ¿e suweren narodu zade-
cydowa³, czyli ten, którego wybra³a wiêkszoœæ…

(SenatorJanDobrzyñski:Niewiem,czysuweren…)
Na razie tak…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, do dyskusji przejdziemy póŸ-

niej i wtedy mo¿e byæ nawet najostrzejsza dysku-
sja, ale to w czasie przeznaczonym na dyskusjê,
a nie w ramach pytañ.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Ja w³aœciwie te¿ mam pytanie, tylko jedno. Dla-
czego nie mo¿na by³o przyznaæ tego uprawnienia
Kolegium IPN zamiast marsza³kowi, napisaæ: fun-
kcjonuj¹ce kolegium powo³uje zastêpcê? Bo prze-
cie¿ tu o to chodzi.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, to by³o mo¿liwe.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: No

by³o.)
To by³o mo¿liwe, tylko to pytanie trzeba skiero-

waæ do…
(Senator Jan Dobrzyñski: Do kolegium.)
Nie. Do Sejmu. Sejm zgodnie, prawie ¿e zgod-

nie, nie, przepraszam, by³o chyba stu trzydziestu
nieobecnych czy mo¿e stu trzydziestu siê wstrzy-
ma³o…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,
nie, Panie Senatorze, jest jakaœ…)

Sejm przyj¹³ rozwi¹zanie…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dobrze, Sejm przyj¹³ rozwi¹zanie. Ale jest jakaœ

przyczyna, dla której istnieje w Polsce druga izba.
A ta przyczyna jest taka: ¿eby w ustawach mo¿na
by³o coœ zmieniæ. I mo¿na by³o zg³osiæ w komisji
taki wniosek, ¿eby wybiera³o Kolegium…

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, przecie¿ wiadomo panu, ¿e

zg³aszaj¹c poprawkê dotycz¹c¹ Kolegium IPN, od-
rzucilibyœmy propozycjê Sejmu, w której jest mo-
wa o tym, ¿e to marsza³ek Sejmu zg³asza…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Oczy-
wiœcie, ale co z tego?)

To, ¿e orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego
powiada, ¿e nie mo¿emy wprowadzaæ innych pod-
miotów…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
A sk¹d?)

Przecie¿ Kolegium IPN jest innym podmiotem
ni¿ marsza³ek Sejmu, kolegium jest innym pod-
miotem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Nie, nie, przepraszam, to jest zupe³ne niezrozu-

mienie roli Senatu i granic poprawki. Naprawdê,
w kwestii dotycz¹cej tego, w jaki sposób ma byæ
powo³any prezes, i ten problem jest podnoszony
przez Sejm… Ja zapewniam pañstwa senatorów,
¿e mamy pe³ne prawo wnosiæ wszelkie poprawki
w tej materii.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku –
przepraszam, ¿e polemizujê – ale przecie¿ nic nie
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stoi na przeszkodzie, ¿eby… Debata jeszcze
trwa…)

No w³aœnie, debata trwa, dlatego do tego za-
chêcam.

Dobrze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam takie pytanie do sprawozdawcy… Myœlê,

¿e zapis dotycz¹cy marsza³ka – ja próbujê w tej
chwili odtworzyæ sposób myœlenia inicjatorów –
jest, powiedzmy, wyjêty ze starej ustawy, bo
w starej ustawie jest mowa o tym, ¿e prezesa IPN
wybiera Sejm, jeœli dobrze pamiêtam, za zgod¹ Se-
natu.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
I moje pytanie jest takie. Mo¿e w czasie dysku-

sji pojawi³ siê w¹tek, ¿e skoro ju¿ wybrano mar-
sza³ka jako reprezentanta Sejmu, to mo¿e tak sa-
mo nale¿a³oby uhonorowaæ marsza³ka Senatu,
¿eby marsza³ek Sejmu wy³ania³ prezesa za zgod¹
marsza³ka Senatu? Je¿eli idziemy tym tropem,
chcemy uhonorowaæ Sejm, to trzeba uwzglêdniæ
i Senat. Skoro w trybie nag³ym scedujemy tê kom-
petencjê na marsza³ka Sejmu, to niech on uzga-
dnia swoj¹ decyzjê z marsza³kiem Senatu, ¿eby
uhonorowaæ… Ja tylko mogê domniemywaæ, ¿e
taki by³ tok myœlenia. Mo¿e bêdê mia³ okazjê za-
pytaæ wnioskodawców, jaki tak naprawdê by³ ich
tok myœlenia i dlaczego marsza³ka wyci¹gniêto…

Senator Jan Rulewski:
Pañstwo Senatorowie, widaæ ¿e ustawa stwa-

rza pole do zmian. Jak powiadam, w gruncie rze-
czy te zmiany nale¿a³oby wprowadziæ ju¿ do tej
ustawy, która byæ mo¿e dzisiaj zostanie og³oszona
w Dzienniku Ustaw. Ale tak naprawdê podstawo-
wym sensem prawnym tej ustawy czy te¿ uzasa-
dnion¹ potrzeb¹ prawn¹ dla tej ustawy, ustawy,
która uwzglêdnia tylko jeden przypadek œmierci,
niespodziewanej…

(Senator Piotr Andrzejewski: Takich œmierci
mo¿e byæ X.)

No, mo¿e. Ale ja, Panie Senatorze, wykluczam
jakiekolwiek inne.

(Senator Piotr Andrzejewski: A ja nie.)
Tak wiêc tu chodzi o to, ¿e w nowej ustawie to

pierwsze posiedzenie rady instytutu zwo³uje pre-
zes. Obecnie, gdyby nie by³o prezesa, to nie
mia³by kto zwo³aæ rady, a gdyby nie by³o rady, to
nie mia³by kto og³osiæ konkursu, a gdyby nie by³o
konkursu, to oczywiœcie by³oby interregnum.
St¹d w gruncie rzeczy podstawa prawna jest taka,
¿e umo¿liwi to zwo³anie rady, a tym samym uru-
chomienie procedury w ramach nowej ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Panie Senatorze Sprawozdawco, ja nie bardzo

to rozumiem. Obecnie Instytut Pamiêci Narodo-
wej funkcjonuje na podstawie tak zwanej starej
ustawy. Stara ustawa przewiduje wy³onienie pre-
zesa w jakiœ sposób. Z informacji, które mam
z mediów, wynika, ¿e og³oszono nawet konkurs
na prezesa.

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dlaczego nie pozwolono, aby tê procedurê

przejœæ i w tym trybie starej ustawy i na podstawie
decyzji Kolegium IPN wy³oniæ prezesa?

(Senator Jan Rulewski: Po pierwsze, Panie Se-
natorze…)

Bo pan, Panie Senatorze, raz mówi o starej usta-
wie, raz o nowej. Mamy ustawê, która obowi¹zuje,
tak zwan¹ star¹ ustawê, i ta stara ustawa przecie¿
przewiduje sposób wy³onienia prezesa.

Senator Jan Rulewski:
Ja zwracam jeszcze raz uwagê na to… Praco-

waliœmy nad projektem ustawy sejmowej, która
ingeruje w jeszcze obowi¹zuj¹c¹ ustawê. Na pod-
stawie obecnej ustawy Kolegium IPN mog³oby je-
dynie rozpisaæ konkurs…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To ju¿
zrobi³o).

Tak, to ju¿ zrobi³o. Jednak¿e przewiduj¹c to –
a w tej chwili jest to ju¿ pewne na prawie 95%, te
5% to na to, ¿e siê nie uka¿e Dziennik Ustaw – ¿e
ta ustawa straci racjê bytu, a wiêc pojawi¹ siê no-
we okolicznoœci wyboru prezesa, pos³owie podjêli
inicjatywê zmierzaj¹c¹ do tego, ¿eby tê pró¿niê za-
pe³niæ i zachowaæ sprawne funkcjonowanie insty-
tutu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, senator Wojciechowski.

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

rze! Czy w takim razie by³a rozpatrywana na po-
siedzeniu komisji taka sprawa, ¿e skoro ta proce-
dura wyboru prezesa zosta³a wszczêta na podsta-
wie starej ustawy, to w nowej ustawie, zamiast
blokowaæ w starej ustawie mo¿liwoœci wyboru
prezesa, bo to jest tak naprawdê blokowanie, na-
le¿a³oby powiedzieæ, ¿e procedura wyboru preze-
sa wszczêta wed³ug starych przepisów koñczy siê
wed³ug starych przepisów? Czy ta kwestia by³a
rozpatrywana?
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Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze Wojciechowski, to jest mo¿li-
we, to nawet… Nie chcê podpowiadaæ, wchodziæ
w nieswoje kompetencje. To jest mo¿liwe, o ile
Wysoka Izba podzieli pañskie stanowisko i o ile to
bêdzie zgodne z prawami Senatu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ.
Proszê pañstwa, projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony przez pos³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie… Czy senatorowie… Nie, do ministra

senatorowie chyba nie maj¹ pytañ, bo minister-
stwo nie ma nic…

(G³os z sali: Maj¹ do prezesa IPN.)
Jest prezes IPN?
(G³os z sali: Senator Paszkowski ma pytanie.)
Jest pytanie pana senatora Paszkowskiego.
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja chcia³bym ponowiæ swoje pytanie, które za-

da³em na wstêpie, a mianowicie, czy to rozwi¹za-
nie jest precedensowe. Czy w naszym prawie mar-
sza³ek Sejmu jest ju¿ obdarzony tak¹ kompeten-
cj¹ lub podobn¹, czy te¿ jest to rozwi¹zanie prece-
densowe, je¿eli chodzi o uprawnienie marsza³ka?
Mówiê to w kontekœcie w szczególnoœci tych insty-
tucji, które maj¹ szczególny zwi¹zek z parlamen-
tem: Najwy¿szej Izby Kontroli i Pañstwowej In-
spekcji Pracy. Czy w tych ustawach s¹ podobne
rozwi¹zania? Je¿eli pañstwo macie takie informa-
cje, to bardzo proszê o nie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Mamy tutaj do czynienia z re-

gulacj¹, która – jak s³usznie pan senator zadaj¹cy
pytanie podkreœli³ – jest niezale¿na od rz¹du, jest
powi¹zana nie z rz¹dem. W ¿adnym wypadku nie
jest to organ, wobec którego rz¹d móg³by wykony-

waæ jakiekolwiek kompetencje w³adcze, i to jest
w³aœnie istota tej instytucji. W zwi¹zku z tym nie
by³oby wielce niew³aœciwe, gdyby jakieœ organy
zakotwiczone we w³adzy wykonawczej mia³y przy-
znawane kompetencje w tym zakresie. Niew¹tpli-
wie jednak pewne kompetencje musi tutaj posia-
daæ organ ustrojowy. Dlatego niew³aœciwe by³oby
Kolegium IPN jako organ, który nie jest organem
w sensie ustrojowym, jest organem wewnêtrz-
nym, o bardzo wa¿nej funkcji wewnêtrznej, ale
podkreœlam: wewnêtrznej. Tu konieczny jest or-
gan pañstwowy, który w systemie ustrojowym
pañstwa posiada kompetencje skierowane na ze-
wn¹trz. W takim razie pytam, gdzie tego organu
szukaæ. Skoro na pewno nie we w³adzy wykonaw-
czej, to zostaje Sejm. I tutaj mogê siê odwo³aæ do
tradycji historycznej. Zawsze w takich sytua-
cjach, gdy brakowa³o jednego z wa¿nych orga-
nów, które nie by³y powi¹zane z rz¹dem, w sposób
naturalny myœlano o marsza³ku Sejmu.

Pad³o konkretne pytanie dotycz¹ce Najwy¿szej
Izby Kontroli. Tam kompetencje marsza³ka s¹ da-
lej id¹ce, poniewa¿ na wniosek prezesa Najwy¿-
szej Izby Kontroli marsza³ek Sejmu powo³uje za-
stêpców, czyli kszta³tuje sk³ad ich grona, bo od je-
go zgody zale¿y, czy osoba bêdzie zastêpc¹, czy nie
bêdzie.

Tutaj mamy tak¹ sytuacjê, ¿e marsza³ek tylko
wskazuje, spoœród ustanowionych na dotychcza-
sowych zasadach, spoœród tych, którzy wspó³pra-
cowali ze œwiêtej pamiêci prezesem, osobê, która –
jak tutaj pan senator Rulewski powiedzia³ – bê-
dzie w³aœciwa w zakresie ca³ego obszaru kompe-
tencji IPN.

I takie jest tego uzasadnienie. A wiêc odpowia-
dam tak: tradycja historyczna, obowi¹zuj¹ce re-
gulacje, istota Instytutu Pamiêci Narodowej jako
instytucji niezale¿nej wskazuj¹ w sposób natu-
ralny na marsza³ka Sejmu.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Czy pan minister by³by ³askaw ustosunkowaæ
siê do instytucjonalnej, zasadniczej zmiany, któ-
r¹ proponuje Komisja Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Czy pan, Panie Ministrze, jest
w posiadaniu tego? Czy ktoœ od pana kontrolowa³
to, co wypracowa³a komisja?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, rozumiem, ¿e
chodzi… No, komisja… Ja mam tutaj sprawozda-
nie, które zosta³o przedstawione przez pana sena-
tora Rulewskiego…)
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To mo¿e ja przypomnê. Tutaj jest takie stwier-
dzenie: „wyrazy «w razie œmierci Prezesa Instytutu
Pamiêci» zastêpuje siê wyrazami «w przypadku in-
nej przyczyny opró¿nienia stanowiska Prezesa In-
stytut Pamiêci ni¿ up³yw kadencji»”. Jaki jest pa-
na stosunek jako reprezentanta rz¹du do tej in-
stytucji, któr¹ proponuje komisja senacka?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Do tej zmiany, która znalaz³a siê w sprawozda-

niu komisji, odnoszê siê pozytywnie, mówi³ o tym
pan senator Rulewski. Ona w sposób zupe³ny re-
guluje tê sytuacjê, gdy nastêpuje opró¿nienie sta-
nowiska prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej
przed up³ywem kadencji. Wersja uchwalona
przez Sejm by³a wê¿sza i nie obejmowa³a tych in-
nych sytuacji: zrzeczenia siê, trwa³ej niezdolno-
œci, sprzeniewierzenia siê, nieprzyjêcia sprawo-
zdania… mówiê z pamiêci, ale tam jest ca³y szereg
sytuacji. Poniewa¿ system prawny powinien siê
cechowaæ zupe³noœci¹, jest potrzebne, aby z czy-
sto logicznego i systemowego punktu widzenia
obejmowaæ t¹ regulacj¹ wszystkie przypadki mo-
g¹ce siê teoretycznie pojawiæ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja mam pytanie do

przedstawiciela IPN.)
Proszê bardzo.
(Senator Czes³aw Ryszka: Jak powinno…)
Czy ktoœ z pañstwa…
(Senator Czes³aw Ryszka: Nowelizujemy usta-

wê o IPN, wiêc…)
(G³os z sali: Nie ma przedstawiciela IPN.)
Aha, nie ma. Nie ma, nie ma przedstawiciela

IPN. Nie ma go w tej chwili.
(G³os z sali: Ale wnioskodawcy s¹.)
Wnioskodawcy s¹?
(G³osy z sali: Nie ma ich.)
Nie ma ich. Wnioskodawcy i autorzy ustaw

o IPN na ogó³ siê wstydz¹ i nigdzie siê nie pokazu-
j¹. Taki jest zwyczaj w obu izbach.

(Senator Czes³aw Ryszka: Panie Marsza³ku,
mo¿e pan dopuœci do g³osu przedstawiciela IPN,
bo ja tu…)

(G³os z sali: Ale kiedy go nie ma.)
No ale go nie ma. Nie mogê, to znaczy mogê, ale

go nie ma.
(G³os z sali: Nie ma go tu, w Senacie.)

(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-
sza³ku!)

Tak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Panie Marsza³ku, jedna uwaga. Jak powiedzia³

pan senator Paszkowski, kolejny raz na tej sali
mamy tak¹ sytuacjê – kiedy wnioskodawcami s¹
pos³owie, nigdy w czasie rozpatrywania takich
ustaw nie mo¿emy zadaæ pytania przedstawicie-
lom wnioskodawców, poniewa¿ nie ma tych po-
s³ów. Ja bym apelowa³ do Prezydium Senatu, aby
spowodowa³o, ¿eby przedstawiciele wnioskodaw-
ców w takich sytuacjach jednak traktowali Senat
powa¿nie i byli tu na sali podczas procedowania
takich ustaw.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Przykro mi, Panie Senatorze. Przypuszczam, ¿e

oni po prostu s¹ skrêpowani swoim dzie³em i…
Nawet na posiedzenia komisji nie przychodz¹, tak
¿e nad poprzedni¹ ustaw¹ te¿ g³osowaliœmy pa-
trz¹c w sufit w gruncie rzeczy.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Nie musimy
przyjmowaæ…)

Tak za¿enowani s¹ tym, co mieliby powiedzieæ.
(Senator W³adys³aw Dajczak: To znaczy, ¿e ma-

my przyjmowaæ wszystkie buble, które z Sejmu
przychodz¹, tak?)

(Senator Czes³aw Ryszka: S¹ skrêpowani i nie
przychodz¹.)

Doskonale, proszê pañstwa, wobec tego otwie-
ram dyskusjê.

I proszê bardzo, teraz w dyskusji pan senator
Ryszka.

Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Ale ktoœ by³ przede mn¹.
(G³os z sali: Nie, nie.)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie,

ale z³o¿y³ do protoko³u…)
Tam ktoœ z Platformy chyba by³ przede mn¹. No

ale dobrze.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku!
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pe³ni¹cy urz¹d prezydenta marsza³ek Sejmu

Bronis³aw Komorowski, podpisuj¹c nowelizacjê
ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej nie do-
pe³ni³ woli œwiêtej pamiêci prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego, a mia³ do czasu wyborów podejmo-
waæ tylko najbardziej konieczne decyzje. Tak siê
zobowi¹za³.

Oburzaj¹ca by³a wypowiedŸ marsza³ka Komo-
rowskiego, który powiedzia³, ¿e gdyby Lech Ka-
czyñski chcia³ skierowaæ ow¹ ustawê do Trybu-
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na³u Konstytucyjnego, to by to uczyni³. To jest
skandaliczne pomówienie, poniewa¿ prezydent
otrzyma³ na biurko znowelizowan¹ ustawê o IPN
dos³ownie na kilka godzin przed katyñsk¹ kata-
strof¹. Wczeœniej jednak, co potwierdzi³ prokura-
tor IPN Jacek Wygoda, prezes IPN Janusz Kurty-
ka na proœbê Kancelarii Prezydenta zwróci³ siê do
prawników instytutu o przygotowanie za³o¿eñ do
wniosku prezydenta do Trybuna³u Konstytucyj-
nego. Wniosek ten oczywiœcie dotyczyæ mia³ nie-
zgodnoœci z konstytucj¹ przyjêtej przez parlament
ustawy o IPN. Z kolei po katastrofie minister An-
drzej Duda z Kancelarii Prezydenta, czyli obecnie
pracownik marsza³ka Komorowskiego, jako
pe³ni¹cego urz¹d prezydenta, przygotowa³ wnio-
sek do Trybuna³u Konstytucyjnego, wskazuj¹cy,
które elementy nowelizacji ustawy o IPN s¹ sprze-
czne z konstytucj¹. Zaapelowa³ przy tym
o spe³nienie woli nie¿yj¹cego prezydenta i zaweto-
wanie ustawy lub skierowanie jej do Trybuna³u
Konstytucyjnego. Przypomnê, ¿e wniosek mini-
stra Dudy ma siedem punktów, a najwa¿niejsze
zarzuty to: naruszenie niezale¿noœci prezesa IPN
przez to, ¿e bêdzie móg³ byæ odwo³any zwyk³¹ wiê-
kszoœci¹ g³osów, a nie tak, jak do tej pory; naru-
szenie konstytucyjnej ochrony prywatnoœci przez
to, ¿e teczki maj¹ byæ udostêpniane w orygina-
³ach, a wiêc bez zaczernionych nazwisk osób trze-
cich, i ¿e funkcjonariuszom, pracownikom
i wspó³pracownikom s³u¿b specjalnych PRL udo-
stêpniane maj¹ byæ ich teczki ³¹cznie z pisanymi
przez nich donosami i raportami dotycz¹cymi
osób, które inwigilowali. Jest wiêc spraw¹ oczywi-
st¹, ¿e œwiêtej pamiêci prezydent Lech Kaczyñski
zostawi³ swoj¹ wolê co do nowelizacji ustawy
o IPN, wyra¿aj¹c pragnienie skierowania jej do
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Czy nie jest dzisiaj swego rodzaju poœmiewis-
kiem dla marsza³ka Komorowskiego ta b³yskawi-
czna nowelizacja ustawy o IPN? Jak oceniæ fakt,
¿e daje mu ona mo¿liwoœæ wyznaczania na okres
przejœciowy pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa ze
wszystkimi uprawnieniami? Co prawda ten wy-
bór dokonuje siê tylko spoœród wiceprezesów IPN,
ale skoro to czyni marsza³ek z Platformy Obywa-
telskiej, polityczny kandydat tej partii na urz¹d
prezydenta Polski, no to gdzie w tym znaleŸæ uza-
sadnienie pierwszej nowelizacji ustawy o IPN, ja-
kim rzekomo by³o odpolitycznienie instytutu.
Obecnie to odpolitycznienie polega na tym, ¿e
marsza³ek Sejmu wyznaczy prezesa IPN. Oto s¹
standardy demokracji wprowadzone przez Plat-
formê Obywatelsk¹.

I tu chcia³bym przypomnieæ o standardach PiS.
Otó¿ œwiêtej pamiêci prezes Janusz Kurtyka by³
kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezesa
Instytutu Pamiêci Narodowej, mimo ¿e parti¹
rz¹dz¹c¹ by³o wówczas Prawo i Sprawiedliwoœæ.

Aby uzyskaæ dla niego poparcie trzech pi¹tych
g³osów w Sejmie, koalicja rz¹dz¹ca i opozycja do-
sz³y, jak widaæ, do porozumienia. Prawd¹ jest, ¿e
obecnie brak nowelizacji, co mówi³ tutaj senator
Rulewski, spowodowa³by swego rodzaju wielo-
miesiêczny parali¿ instytucji, to znaczy mog³oby
tak byæ, wynikaj¹cy ze skomplikowanych proce-
dur wy³aniania rady instytutu. Ale ten parali¿ jest
w³aœnie skutkiem nieszczêsnego podpisu mar-
sza³ka Sejmu. Stara ustawa doskonale radzi³a so-
bie z trudn¹ sytuacj¹ zaistnia³¹ po katastrofie ka-
tyñskiej: po prostu szybki konkurs, wybór preze-
sa, a tak¹ decyzjê Kolegium IPN podjê³o, zapo-
bieg³by tutaj jakiejkolwiek dezorganizacji pracy
instytutu. ¯eby by³o œmieszniej, za kilka tygodni
bêdziemy g³osowaæ – musimy g³osowaæ – nad ko-
lejn¹ poprawk¹ w tej ustawie, poniewa¿ jest w niej
zapis, ¿e pierwsze posiedzenie rady instytutu
zwo³uje prezes, a nie p.o. prezesa. Chodzi wiêc
o ten jednorazowy incydent, czyli drobn¹ nieœcis-
³oœæ zapisów, jak¹ mo¿na by³o wyeliminowaæ na
przyk³ad przez wskazanie dowolnej osoby, która
zwo³a pierwsze posiedzenie rady. Ten nieistotny
zapis, dotycz¹cy tylko jednego zdarzenia, pos³u-
¿y³ do trwa³ego wpisania w prawny system III RP
uprawnieñ marsza³ka Sejmu do wyznaczania za-
stêpcy pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa IPN.

Jak s¹dzê, mo¿na by to wszystko nazwaæ ata-
kiem Platformy Obywatelskiej na Instytut Pamiê-
ci Narodowej. I nie jest to przypadkowe. Nie wywo-
³a³o go kilka ksi¹¿ek, w tym jedna dotycz¹ca Le-
cha Wa³êsy, wydana przez instytut, bo chyba nie
zmienia siê ustawy ani nie niszczy siê instytucji
z powodu kilku wydanych prac naukowych. Ude-
rzenie w wolnoœæ badañ naukowych jest tylko,
mo¿na powiedzieæ, odpryskiem wa¿niejszych
dzia³añ Platformy Obywatelskiej. Wprost o tym
mówi¹ politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Popieraj¹c decyzjê marsza³ka Komorowskiego
w sprawie podpisu pod nowelizacj¹ ustawy o IPN
twierdz¹, ¿e to bardzo realny krok w kierunku
ostatecznej likwidacji instytutu. Wtóruje temu
œrodowisko „Gazety Wyborczej”, codziennie nie-
mal pisz¹c, ¿e nie widzi dziœ w Polsce instytucji
bardziej szkodliwej dla polskiej nauki i pamiêci
ni¿ Instytut Pamiêci Narodowej.

Có¿ takiego uczyni³ IPN, ¿e zas³u¿y³ na tak¹
nieprzejednan¹ opiniê? Otó¿ badania Instytutu
Pamiêci Narodowej obna¿y³y ogromn¹ skalê na-
sycenia spo³eczeñstwa w czasach komunistycz-
nych agentur¹ s³u¿b specjalnych. Okaza³o siê, ¿e
szczególnie infiltrowane by³y œrodowiska inteli-
genckie: naukowcy, dziennikarze, prawnicy, inte-
ligencja twórcza. W efekcie tego wiele osób po-
wi¹zanych ze s³u¿bami zajmuje obecnie wysokie
stanowiska, miêdzy innymi kieruj¹ instytucjami
naukowymi, licznymi placówkami naukowymi.
Czy nie dziwi, ¿e to oni wed³ug zasad znowelizowa-
nej ustawy o IPN znajd¹ siê te¿ wœród elektorów
wybieraj¹cych kandydatów do w³adz IPN, a same
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w³adze instytutu zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów
w Sejmie wybierze i podporz¹dkuje sobie partia
rz¹dz¹ca? Nic dodaæ, nic uj¹æ.

Obserwujemy przygotowania do pogrzebu ko-
lejnej po CBA narodowej instytucji, która pod kie-
rownictwem profesora Janusza Kurtyki w minio-
nych piêciu latach odda³a nieocenione us³ugi dla
poznania polskiej historii najnowszej, dla eduka-
cji m³odego pokolenia, a przede wszystkim dla
ukazania z³owrogiej dzia³alnoœci Urzêdu Bezpie-
czeñstwa i S³u¿by Bezpieczeñstwa. Mam nadzie-
jê, ¿e tej walki o prawdê ju¿ nie wygraj¹ przeciwni-
cy lustracji i zwolennicy amnezji historycznej. Ba-
dañ naukowych nie da siê ju¿ powstrzymaæ, po-
niewa¿ prowadz¹ je w wiêkszoœci m³odzi history-
cy, wra¿liwi na wszystko, co Polaków hañbi³o da-
wniej oraz poni¿a dzisiaj.

Wracaj¹c do nowelizowanej ustawy o IPN
z 18 marca 2010 r., powiem, ¿e pos³owie Prawa
i Sprawiedliwoœci wnieœli ju¿ do Trybuna³u Kon-
stytucyjnego o zbadanie jej zgodnoœci z Konstytu-
cj¹ RP. Wed³ug PiS gwarantem w³aœciwego pe³nie-
nia funkcji przez IPN jest sposób jego usytuowa-
nia w strukturze instytucji publicznych, w szcze-
gólnoœci poprzez zapewnienie niezale¿noœci w³adz
instytutu. W tym kontekœcie jawi siê pytanie o los
przyjêtych ju¿ rozwi¹zañ, jeœli oka¿¹ siê niekon-
stytucyjne, ale z tym mamy do czynienia niemal
na co dzieñ, gdy wypuszczamy z parlamentu nie-
dopracowane czy wrêcz z³e ustawy. Dziêkujê za
uwagê. (Oklaski)

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

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Sytuacja regulacji umieszczenia Instytutu Pa-

miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu w strukturze organów
w³adzy pañstwa, demokratycznego pañstwa pra-
wa, stanê³a na porz¹dku rozwi¹zañ incydental-
nych. Ja siê zgadzam z tym, ¿e organ, który jest
tak¿e bardzo powa¿nym organem œcigania, w tym
œcigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu,
nie powinien byæ traktowany doraŸnie, dla jedne-
go uk³adu politycznego czy w sytuacji, któr¹ aku-
rat dzisiaj tworzy wola wyborców, ale powinien
mieæ charakter ustrojowy.

Wydaje mi siê, ¿e w tym, co zawarte zosta³o
w podpisanej ju¿ i oczekuj¹cej na wejœcie w ¿ycie,
niezale¿nie od tego, co zrobi Trybuna³ Konstytu-
cyjny, ustawie o Instytucie Pamiêci Narodowej,

sytuacja ustrojowa zosta³a zarysowana w ten
sposób, ¿e prezes przesta³ byæ organem kieru-
j¹cym i decyzyjnym, a takim organem sta³a siê ra-
da. Ustawa ta, niezale¿nie od swoich pozytywów
czy negatywów, proponuje tak¹ sytuacjê ustrojo-
w¹. Jednoczeœnie zawiera mankamenty, które
nie znalaz³y wyrazu w skardze, ale dawa³em te-
mu wyraz, mówi¹c, i¿ narusza ona zasady popra-
wnej legislacji, poniewa¿ nie precyzuje dostate-
cznie zakresu treœci rozporz¹dzeñ, do których
odsy³a jako quasi-ordynacji wyborczych do po-
wo³ywania cz³onków tej rady. Nie bêdê tu siê zaj-
mowa³ szczegó³ami, w ka¿dym razie moim zda-
niem jest to jeden z podstawowych mankamen-
tów tamtej ustawy.

Drug¹ spraw¹, któr¹ wprowadza ustawa, jest
bardzo niestabilny zakres osób, pe³ni¹cych nie-
zbêdn¹ funkcjê koordynatora woli rady, jakim bê-
dzie prezes Instytutu Pamiêci Narodowej, bo nie
tylko odrzucenie sprawozdania pod byle pretek-
stem, ale tak¿e bardzo ogólne kryteria ocenne,
przyjmowane przez radê, mog¹ spowodowaæ
zmianê na tym stanowisku.

O ile wniesiona przez pos³ów nowelizacja, z któ-
r¹ mamy w tej chwili do czynienia, jest incyden-
talna, o tyle zyskuj¹ca aprobatê i – nie wiem, w ja-
kim zakresie – wspó³dzia³anie rz¹du, jak wynika
z wyst¹pienia pana ministra sprawiedliwoœci,
propozycja Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji formu³uje rozwi¹zanie, które
moim zdaniem narusza zasady demokratycznego
pañstwa prawnego. Dlaczego? Dlatego ¿e obok
tych wszystkich uznaniowych powodów, z któ-
rych mo¿na tego prezesa odwo³aæ, zdezawuowaæ
go i zast¹piæ cz³owiekiem w³aœciwym do realizacji
takich albo innych celów politycznych, nie tylko
przez radê, sytuuje siê nagle jednoosobowo
marsza³ka Sejmu. Przyczyn opró¿nienia stano-
wiska prezesa mo¿e byæ wiele, no dobrze, i za ka-
¿dym razem, rotacyjnie mo¿na zmieniaæ tê oso-
bê, z jakichœ powodów niewygodn¹. Kto bêdzie
dokonywa³ tej zmiany? Ano marsza³ek Sejmu.
Jednym s³owem, ma to byæ cz³owiek kontrolo-
wany przez radê, ale cz³owiek marsza³ka Sejmu.
Proszê nie zapominaæ o tym, ¿e szyjemy buty
ustrojowe, ale nigdy nie wiemy, kto w te buty
wejdzie, która formacja uzyska wiêkszoœæ wy-
borców. To ma byæ na dzisiaj model ustrojowy de-
mokratycznego pañstwa prawnego.

Myœlê, ¿e trzeba sobie zdawaæ sprawê z tych
przes³anek systemowych, ¿eby mieæ w³aœciwy
stosunek do tego, co zrobi³a w Senacie Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, która
nie tylko nie poprawi³a incydentalnej ustawy, ale
ustrojowo j¹ pogorszy³a, a do tego da³a œwiade-
ctwo zupe³nie innej opcji ustrojowej. Tego siê po
tej komisji nie spodziewa³em. To tyle.

Id¹c w tym kierunku, w którym idzie ustawa
i wola polityczna wiêkszoœci, powiem tak. Myœlê,
¿e jedynym organem powo³anym do tego, ¿eby
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w nowej sytuacji ustrojowej bez naruszania zasa-
dy kadencyjnoœci decydowaæ o tym, kto ma pe³niæ
funkcjê prezesa, jest ta w³aœnie Rada Instytutu
Pamiêci Narodowej. Taka jest logika tamtej usta-
wy. Mo¿emy siê z ni¹ nie zgadzaæ, ale ona ma swo-
j¹ wewnêtrzn¹ logikê. W zwi¹zku z tym, aby nie
przed³u¿aæ, przyjmuj¹c za punkt wyjœcia tamt¹
logikê, sk³adam poprawkê, i¿by marsza³ka Sejmu
zast¹piæ tu Rad¹ Instytutu Pamiêci Narodowej.

Jak powiadam, ustawa zawiera kardynalny
b³¹d i niedoróbkê – ta, która zosta³a podpisana
przez p.o. prezydenta, marsza³ka Bronis³awa Ko-
morowskiego – w postaci braku nale¿ytych wytycz-
nych, niedope³nienia zasad poprawnoœci procesu
legislacyjnego. Do ka¿dej takiej ustawy musz¹ byæ
przygotowane projekty rozporz¹dzeñ, do tamtej
ustawy ich nie by³o. Jak rz¹d robi, to robi, jednak
tamto to by³a równie¿ inicjatywa poselska, co zwal-
nia z przygotowania wzorów rozporz¹dzeñ, ale nie
zwalnia z zachowania poprawnoœci legislacji, zapi-
sania sub specie materii, która powinna siê zna-
leŸæ w tych rozporz¹dzeniach, a tego tam nie ma.
Dlatego ta tymczasowoœæ mo¿e trwaæ, niewiadomy
jest okres, w którym zostanie wy³oniona Rada In-
stytutu Pamiêci Narodowej. Kiedy jednak zostanie
wy³oniona, to do jej kompetencji powinna nale¿eæ
równie¿ tak uznaniowa rotacja w odniesieniu do jej
organu wykonawczego, jakim by³by prezes Insty-
tutu Pamiêci Narodowej.

Jednoczeœnie mamy do czynienia z okresem je-
szcze sprzed wejœcia w ¿ycie tamtej ustawy, z okre-
sem, w którym nie mo¿na znosiæ pró¿ni organiza-
cyjnej. Zgadzam siê tu z panem ministrem spra-
wiedliwoœci, który stwierdzi³, ¿e przecie¿ jest to pe-
wna struktura funkcjonowania organu pañstwo-
wego, która nie mo¿e znosiæ pró¿ni, chodzi cho-
cia¿by o zwo³anie itd. Ktoœ musi tê funkcje pe³niæ.
W zwi¹zku z tym proponujê równie¿ dodanie prze-
pisu, mówi¹cego o tym, i¿ do czasu, kiedy ta rada
zostanie ukonstytuowana, do Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu stosuje siê te prze-
pisy, które dotycz¹ w systemowym uk³adzie Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej. Sk³adam tak¹ po-
prawkê na rêce pana marsza³ka. Dziêkujê.

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

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podzielaj¹c opinie, które zosta³y wyg³oszone,

chcia³bym zwróciæ uwagê na tak¹ kwestiê. Deba-

tujemy w okreœlonych okolicznoœciach. Te okoli-
cznoœci, jak wczeœniej deklarowano, mia³y spo-
wodowaæ podjêcie podstawowych decyzji w ra-
mach pewnego, ¿e tak powiem, klimatu uzgodnie-
nia spo³ecznego. Uwa¿am jednak, ¿e ta propozy-
cja wykracza poza to, co, zdawa³oby siê, przyœwie-
ca³o nam wszystkim. Mam na myœli to, ¿e nie tak
dawno debatowaliœmy nad t¹ nowelizacj¹. Moje
œrodowisko polityczne j¹ kontestowa³o, uznaj¹c,
¿e jest to z³a propozycja, która bêdzie powodowaæ
upolitycznienie IPN, oczywiœcie za poœrednictwem
upolitycznienia pewnych œrodowisk akademic-
kich. Ja uzna³em, ¿e ta propozycja, powstaj¹ca
w okreœlonych okolicznoœciach, jest z³a. Konstatu-
jê, ¿e to, co nam siê dzisiaj proponuje, jest sprzecz-
ne z logik¹ ustawy, która by³a nowelizowana i któ-
ra dzisiaj, jutro, byæ mo¿e pojutrze – nie znam kon-
kretnych dat – wejdzie w ¿ycie.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jesz-
cze dwa tygodnie.)

Czyli na dniach wejdzie w ¿ycie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Do-

k³adnie, zaraz.)
I ona jest jakby kontr¹ dla tamtych propozycji.
Pan Rulewski podnosi³ argument, ¿e trzeba…

Prezes ma wyznaczaæ pierwsze posiedzenie rady,
a prezesa nie ma. No to ja bym rozumia³, ¿eby
w tym wypadku zastosowaæ rozwi¹zanie, ¿e tak
powiem, pod prezesa, polegaj¹ce na tym, ¿e mar-
sza³ek to wykona. To jest funkcja czysto technicz-
na, pewnie nie by³oby miêdzy nami sporu o to. Ale
tutaj chodzi o coœ innego. Odnoszê – chyba uzasa-
dnione – wra¿enie, ¿e w tej chwili w naszym kraju
s¹ instytucje, co do których rozwi¹zania doty-
cz¹ce okresu tymczasowego s¹ bardziej niezbêd-
ne. Mówiê chocia¿by o Narodowym Banku Pol-
skim, NBP. To jest instytucja, gdzie podejmuje siê
bardzo wa¿ne decyzje maj¹ce skutki prawnofi-
nansowe. Z tego, co wiem, nowelizacja w tym za-
kresie, je¿eli chodzi o kwestiê tymczasowoœci, do-
piero gdzieœ siê rodzi, jest w komisjach. Dziwi
mnie zaœ taki poœpiech w sprawie IPN. Proszê wy-
baczyæ, ale niestety to rodzi pewn¹ podejrzliwoœæ
co do intencji, które przyœwieca³y projektodaw-
com. Sk¹d taki poœpiech? Nie s³ysza³em, ¿eby
w tej chwili w IPN by³o jakieœ wielkie zamieszanie
i ¿eby ta instytucja nie mog³a wykonywaæ swoich
podstawowych obowi¹zków. St¹d te¿ nie mogê
uznaæ, ¿e nie jest to inicjatywa maj¹ca okreœlony
podtekst, taki, ¿eby szybko wyznaczyæ nastêpcê.
Pan Rulewski powiedzia³ – tak przynajmniej zro-
zumia³em – ¿e jeœli chodzi o wiceprezesów, to by³
to wybór prezesa. Wcale tak nie by³o. B¹dŸmy rea-
listami. Przecie¿ to, kto bêdzie wiceprezesem, by³o
i jest odzwierciedleniem uzgodnieñ zawartych
w konkretnej propozycji wiêkszoœci, która popar-
³a prezesa Kurtykê. Sk¹din¹d kr¹¿y³y pewne in-
formacje, prawdziwe lub nieprawdziwe, ¿e jedna
z osób bêd¹cych wiceprezesami chcia³a bezpoœre-
dnio po katastrofie zaj¹æ gabinet prezesa. Jest to
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jedna z osób, co do której nie zdziwiê siê, je¿eli zo-
stanie wyznaczona… Ale nie jest to osoba, która
w tej chwili pe³ni te obowi¹zki. Byæ mo¿e nie zdzi-
wiê siê, je¿eli ta osoba zostanie wyznaczona do
kierowania IPN w okresie tymczasowym. Ja opie-
ram siê na informacjach medialnych. Trudno mi
jest w tej chwili braæ udzia³ w tej debacie, nie opie-
raj¹c siê na tych informacjach medialnych, bo nie
mam szansy… I to jest kolejny przyczynek do te-
go, aby zastanowiæ siê nad pewnymi kwestiami
zwi¹zanymi z funkcjonowaniem naszej Izby, albo-
wiem ani nie mogê zadaæ pytania przedstawicielo-
wi wnioskodawców – sprawdzi³em i o ile dobrze
pamiêtam, to jest pose³ Wilk – ani nie mogê zapy-
taæ przedstawicieli IPN, jaka w tej chwili jest trud-
noœæ zwi¹zana z funkcjonowaniem IPN, ¿e w tym
zakresie musimy tak szybko podejmowaæ inicja-
tywê, szybciej ni¿ na przyk³ad w wypadku Naro-
dowego Banku Polskiego, gdzie sytuacja, moim
zdaniem, z punktu widzenia funkcjonowania
pañstwa jest powa¿niejsza i wymagaj¹ca szybszej
interwencji.

Tymi smutnymi refleksjami… Mam nadziejê, ¿e
koledzy z Platformy Obywatelskiej w czêœci podzie-
laj¹ mój dyskomfort zwi¹zany z tym, ¿e niebawem
staniemy przed koniecznoœci¹ g³osowania nad t¹,
w moim odczuciu, u¿ywaj¹c s³owa… No, nie
chcia³bym nikogo uraziæ, ale uwa¿am, ¿e w okoli-
cznoœciach, w których siê znaleŸliœmy, jest to usta-
wa trochê niepowa¿na i bêd¹ca zaprzeczeniem te-
go, do czego oficjalnie wszyscy wzywamy – uszano-
wania tego, co dotknê³o nasz kraj i co wymaga po-
wagi oraz skupienia. Niestety, mo¿na odnieœæ wra-
¿enie, ¿e nie potrafimy wznieœæ siê ponad podzia-
³ami i w zgodzie w okresie tymczasowym dojœæ do
pewnych rozwi¹zañ, które, jak s¹dzê, wszyscy byœ-
my zaakceptowali. Chodzi chocia¿by o rozwi¹zanie
polegaj¹ce na tym, ¿eby tê czynnoœæ mog³y pode-
jmowaæ organy wewnêtrzne IPN, niezale¿nie od te-
go, czy to bêdzie siê odbywaæ wed³ug starej ustawy
czy wed³ug nowej ustawy, zgodzi³bym siê na oba
warianty. Uwa¿am, ¿e w tych okolicznoœciach nie
powinniœmy tak procedowaæ i podejmowaæ takiej
decyzji. Tymi s³owami chcê zakoñczyæ swoje wy-
st¹pienie. Dziêkujê. (Oklaski)

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê zaj¹æ kwesti¹ proponowanej

zmiany w dwóch aspektach: w aspekcie organiza-

cyjnym i w aspekcie legitymizacji podmiotów, któ-
re by³yby uprawnione do wskazania, kto ma
pe³niæ funkcjê prezesa w razie wakatu, jaki
powsta³ na skutek nieszczêœliwego, tragicznego
wypadku. Aspekt organizacyjny. Wiadomo, ¿e
z regu³y ludzie funkcjonuj¹cy w pewnych zespo-
³ach potrafi¹ oceniæ, kto w okreœlonym gronie jest
najbardziej fachowy, najbardziej godny, ¿eby byæ
primus inter pares. Uwa¿am, ¿e w zwi¹zku z tym
nale¿y rozwa¿yæ, czy na wypadek okolicznoœci, ja-
ka zaistnia³a, to znaczy pojawienia siê wakatu,
nie ustanowiæ uprawnienia – po wejœciu w ¿ycie
ustawy – dla Rady Instytutu Pamiêci Narodowej.
Dopóki ustawa nie wejdzie w ¿ycie, stosowa³oby
siê odpowiednio przepisy o Kolegium Instytutu
Pamiêci Narodowej. Istniej¹ce kolegialne organy,
tak jak powiadam, maj¹ najlepsz¹ orientacjê, kto
w takim przypadku z uwagi na walory osobowe
i fachowoœæ jest godzien pe³niæ ow¹ funkcjê. Po co
powierzaæ to marsza³kowi – z ca³ym szacunkiem
dla stanowiska, dla pozycji marsza³ka Sejmu, bez
wzglêdu na to, kto pe³ni tê funkcjê – skoro mar-
sza³ek Sejmu z istoty swojej funkcji nie ma orien-
tacji, i nie mo¿e mieæ takiej orientacji, jak¹ maj¹
osoby nale¿¹ce do kolegium czy potem do Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej, kiedy ju¿ powsta-
nie. A wiêc nale¿a³oby to pozostawiæ kolegialne-
mu cia³u, które ju¿ istnieje lub bêdzie istnia³o –
radzie powstaj¹cej w miejsce kolegium.

Nale¿y to zrobiæ równie¿ z uwagi na drugi
aspekt, czyli legitymizacjê. Proszê pañstwa, na
pewno decyzja jednej osoby pe³ni¹cej nie wiado-
mo jak wa¿n¹ funkcjê, a wiemy, ¿e funkcja mar-
sza³ka jest jedn¹ z najwa¿niejszych funkcji w pañ-
stwie, nie ma takiej legitymizacji, jak decyzja or-
ganu kolegialnego, w koñcu te¿ instytucji bardzo
powa¿nej, w sk³ad której wchodz¹ osoby o du¿ym
doœwiadczeniu zawodowym, pe³ni¹ce tê funkcjê
od d³u¿szego czasu, a zatem maj¹ce ju¿ najlepsze
rozeznanie. Kwesti¹ wyboru jest, komu powierzyæ
powo³anie, czy komuœ, kto dzia³a jako instytucja
jednoosobowa, jak marsza³ek, czy instytucji kole-
gialnej. Z regu³y wszystko przemawia za tym dru-
gim rozwi¹zaniem, bo kolegialne rozstrzygniêcia
maj¹ walor wiêkszej obiektywnoœci. Ma³o tego, je-
¿eli pochodz¹ z tego grona, które ma wybraæ owe-
go primus inter pares, to niew¹tpliwie s¹ one
w stopniu znikomym obarczone ryzykiem b³êdnej
decyzji. Je¿eli powierza siê to organowi z ze-
wn¹trz, jak mówiê, choæby najlepszemu, choæby
tê funkcjê piastowa³a osoba nieskazitelna, to za-
wsze mamy ryzyko, ¿e dokonany wybór mo¿e byæ
obarczony b³êdem. Bardzo czêsto mo¿e on byæ po-
dyktowany tym, jaka opcja polityczna czy jakie
osoby bêd¹ sprytniejsze, zaradniejsze i pozyskaj¹
³askawoœæ owego jednoosobowego decydenta.

Dlatego uwa¿am, ¿e nale¿a³oby tu wprowadziæ
zmiany, które proponujê, a które zmierza³yby do
powierzenia tego obowi¹zku Radzie Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Wobec faktu, ¿e tamta ustawa
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jeszcze nie wesz³a w ¿ycie, to oczywiœcie jest pro-
pozycja zmiany art. 10 ust. 2 poprzez stosowanie
odpowiednio rozwi¹zañ przewidzianych dla Rady
Instytutu Pamiêci Narodowej w stosunku do Ko-
legium Instytutu dopóty, dopóki ono dzia³a w ra-
mach tego starego stanu prawnego. Dlatego sk³a-
dam…

(Senator Piotr Andrzejewski: To jest analogia do
mojego wniosku.)

Tak. Sk³adam tak¹ propozycjê. Pokrywa siê ona
oczywiœcie z propozycj¹ pana senatora Andrzejew-
skiego. Sk³adam tê propozycjê w imieniu nie tylko
swoim, ale równie¿ pana senatora Dajczaka i pana
senatora Paszkowskiego. Przekazujê…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan Senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
£amiê dane samemu sobie s³owo, ¿e nigdy

w ¿yciu nie bêdê zabiera³ g³osu na temat Instytutu
Pamiêci Narodowej. To s³owo da³em sobie po odej-
œciu w dniu 29 grudnia 2005 r., w dniu, w którym
œlubowanie przed Sejmem z³o¿y³ œwiêtej pamiêci
Janusz Kurtyka.

Nie bêdê siê wypowiada³ na temat instytutu, je-
go dzia³alnoœci i ocen tu formu³owanych, które –
wyra¿ê taki pogl¹d, czy siê to pañstwu podoba czy
te¿ nie – dotykaj¹ tak¿e mojej osoby. Jeœli ktoœ
mówi o piêcioletniej aktywnoœci Instytutu Pamiê-
ci Narodowej i je¿eli tê aktywnoœæ odnosi wy³¹cz-
nie do zmar³ego mojego nastêpcy, to byæ mo¿e mi-
mo œwie¿ego i niezm¹conego umys³u oraz wiedzy,
zapomina, ¿e ten instytut zosta³ utworzony piêæ
i pó³ roku wczeœniej. Nie bêdê odnosi³ siê do prób
dezawuowania pracy instytutu w tamtym okre-
sie. Mnie mo¿na ró¿nie oceniaæ, ale tam pracowali
tak¿e ci, którzy wp³ywali na dorobek instytutu,
póŸniej kontynuowany i utrwalany. To tu, na tej
sali próbowano pañstwu wmawiaæ w ¿ywe oczy,
nota bene bez jakiegokolwiek protestu osób obec-
nych i wówczas kieruj¹cych instytutem, ¿e oto
œledztwo katyñskie to jest dorobek dopiero ostat-
nich lat instytutu. Dziêki szlachetnej postawie
pana senatora Andrzejewskiego, problem ten zo-
sta³ wyjaœniony. Ale gdybym siê nie zwróci³ do pa-
na senatora, a on nie zechcia³by podzieliæ mojego
stanowiska, to ten i inne przypadki pozosta³yby
pewnie w anna³ach pracy Senatu przyjête z dobr¹
wiar¹, zgodnie z informacj¹ przedstawion¹ tu na
posiedzeniu Senatu.

Bêdê mówi³ tylko o sprawach prawnych doty-
cz¹cych tej inicjatywy. Nasze ustawodawstwo

i orzecznictwo s¹dowe wyraŸnie mówi, ¿e je¿eli
ustawa nie przewiduje mo¿liwoœci powo³ania ko-
goœ na urz¹d powierzaj¹c mu obowi¹zki, w skró-
cie mówi¹c, je¿eli ustawa nie przewiduje p.o. kie-
rownika, to takiej osoby nie mo¿e nikt w ¿adnym
trybie wyznaczyæ. Podejmowane w innych insty-
tucjach, na ró¿nych szczeblach i w ró¿nych kate-
goriach, próby powo³ywania osób przez powierze-
nie im obowi¹zków, p.o., spotyka³y siê z jednozna-
cznym negatywnym stanowiskiem w orzeczni-
ctwie s¹dowym. Reakcja w formie projektu nowe-
lizacji ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej,
któr¹ dzisiaj mamy, jest zbie¿na z tym w³aœnie
stanowiskiem. W innym przypadku ka¿de dzia³a-
nia osoby pe³ni¹cej obowi¹zki prezesa Instytutu
Pamiêci Narodowej, a nie maj¹cej umocowania
w rozwi¹zaniach ustawowych, bêd¹ mog³y byæ
skutecznie kwestionowane.

Zapewniam pañstwa i jestem gotów stan¹æ
przeciwko ka¿demu, kto wyrazi inny pogl¹d, ¿e
w Instytucie Pamiêci Narodowej brak prezesa
w istotnym stopniu uniemo¿liwia realizacjê fun-
kcji ustawowych instytutu. Nie chodzi tylko
o sprawy bagatelne. Oczywiœcie trzeba by³oby siê
tak¿e przyjrzeæ temu, czy œwiêtej pamiêci pan pro-
fesor Janusz Kurtyka nie powierzy³ czêœci swoich
obowi¹zków, a jeœli tak, to w jakim zakresie,
swoim dwojgu zastêpcom, pani Marii Dmochow-
skiej i panu doktorowi Gryciukowi, który wtedy,
kiedy ja by³em prezesem instytutu, by³ cz³onkiem
Kolegium Instytutu Pamiêci Narodowej. Nota be-
ne, gdy idzie o afiliacje polityczne, to móg³bym
pañstwu opowiadaæ, jak wygl¹da czy wygl¹da³o
powierzanie funkcji w Instytucie Pamiêci Narodo-
wej czy propozycje wp³ywu na obsadê. Jeœli ktoœ
uwa¿a i chce podtrzymywaæ pogl¹d, ¿e stanowis-
ka w instytucie by³y przedmiotem ró¿nego rodza-
ju uzgodnieñ politycznych, to zachêcam na przy-
k³ad do przeczytania ró¿nego rodzaju notatek
prasowych, ot chocia¿by takiej z pana rodzinnego
miasta, Panie Senatorze, mój bardzo mi³y kolego,
którego bardzo szanujê. W 2000 r. w jednym
z dzienników bia³ostockich ukaza³a siê notatka:
„Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej Leon Kieres
powo³a³ pana profesora Cezarego Kuklê na fun-
kcjê dyrektora oddzia³u bia³ostockiego. Bêdê to
kwestionowa³, postawiê tê sprawê na posiedzeniu
Komisji Krajowej NSZZ «Solidarnoœæ», bo ze mn¹
ta propozycja, ta nominacja nie zosta³a skonsul-
towana”. Koniec cytatu. Mówi³ tak ówczesny, o ile
pamiêtam, szef zarz¹du regionu zwi¹zku, do któ-
rego ja nadal nale¿ê, Zwi¹zku Zawodowego „Soli-
darnoœæ”.

Wracaj¹c do problematyki, która jest przed-
miotem nowelizacji. Musi dojœæ do tej nowelizacji,
jak powiedzia³em, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ kwe-
stionowania czynnoœci niemaj¹cych oparcia
w rozwi¹zaniach prawnych. Chyba ¿e wszystkie
kompetencje zmar³ego prezesa zosta³y podzielo-
ne. Zastêpcom na pewno nie mog³a zostaæ powie-
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rzona kompetencja w zakresie dostêpu do zbioru
zastrze¿onego, a funkcjonowanie instytutu w ob-
szarze zbioru zastrze¿onego jest zwi¹zane z fun-
kcjonowaniem s³u¿b specjalnych, które tam
umieœci³y swoje dokumenty.

Problem kolejny to problem tego, komu ewen-
tualnie powierzyæ obowi¹zek powo³ania osoby
pe³ni¹cej te obowi¹zki. Oczywiœcie mo¿emy siê tu
spieraæ, ale nie bêdê siê opowiada³ za jedn¹ lub te¿
drug¹ koncepcj¹. Trochê przekrzykiwaliœmy siê
tu z panem senatorem Paszkowskim w sprawie
NIK. W NIK rzeczywiœcie tak jest, o ile pamiêtam,
by³o tak tak¿e w Pañstwowej Inspekcji Pracy, nie
wiem, czy jest nadal, ¿e pewne kompetencje per-
sonalne przys³ugiwa³y i przys³uguj¹ marsza³kowi
Sejmu. Nie otwieramy wiêc tej furtki. Mo¿na by³o-
by nawet powiedzieæ, ¿e je¿eli parlament zacho-
wuje… A zachowuje, mimo tej kontrowersyjnej,
jak pañstwo mówicie, nowelizacji ustawy o Insty-
tucie Pamiêci Narodowej przez likwidacjê Kole-
gium Instytutu Pamiêci Narodowej. W takim
uk³adzie, jeœli parlament uczestniczy w procedu-
rze powo³ywania prezesa Instytutu Pamiêci Naro-
dowej, to wydaje siê, ¿e to marsza³ek jako przed-
stawiciel parlamentu… Nie mówiê, jaki marsza-
³ek, nie mówiê, czy nie wspólnie z marsza³kiem
Senatu, i nie mówiê, w jakim okresie taka kompe-
tencja bêdzie wykorzystywana, bo to przecie¿ nie
jest nowelizacja, wbrew temu, co siê tutaj mówi,
incydentalna, i ona mo¿e byæ skuteczna w przy-
sz³oœci w zupe³nie innych realiach politycznych.
W ka¿dym razie wydawa³o mi siê, ¿e w³aœnie mar-
sza³ek, reprezentuj¹cy parlament, powinien mieæ
tak¹ kompetencjê. Szanujê inne stanowiska w tej
sprawie, ale nie mo¿na totalnie dezawuowaæ tej
propozycji tylko dlatego, ¿e to jest marsza³ek Sej-
mu i ¿e to jest marsza³ek Komorowski. By³bym
zwolennikiem innego rozwi¹zania, ale co, gdybyœ-
my zaproponowali, ¿eby prezesa Instytutu Pamiê-
ci Narodowej powo³ywa³ prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej? Na co by siê to zda³o? Dla mnie jest
to instytucja o szczególnym znaczeniu, tak¿e
w systemie ustrojowym pañstwa polskiego, tylko
¿e dzisiaj nie ma dobrego rozwi¹zania, bo oczywi-
œcie funkcje prezydenta wykonuje marsza³ek Ko-
morowski. I gdybym by³ zwolennikiem tego roz-
wi¹zania i publicznie to g³osi³, to pewnie by mi za-
rzucano, ¿e znowu jest to robione pod marsza³ka
Komorowskiego, ¿e wykorzystujemy sytuacjê
i powierzamy mu takie zadanie. Ale przypominam
pañstwu, ¿e nie zawsze organy kolegialne w insty-
tucjach publicznych decyduj¹ o obsadzie funkcji
kierowniczych. Przecie¿ od 1 kwietnia funkcjonu-
je ju¿ instytucja prokuratora generalnego, które-
go powo³uje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
spoœród dwóch kandydatów. Tak wiêc ró¿ne ar-
gumenty mog¹ byæ brane pod uwagê. Podkreœlam
jeszcze raz: szanujê argumenty tych, którzy zwra-

caj¹ uwagê na to, ¿e ta nowelizacja nie odpowiada
pewnym ich zasadom, ich konstrukcji. Jakich
wartoœci byœmy pod tê konstrukcjê nie podk³ada-
li, etycznych, sprawnoœci funkcjonowania itd…
Ale proszê tak¿e uszanowaæ argumenty tych, któ-
rzy stoj¹ za t¹ w³aœnie nowelizacj¹.

Tyle mam do powiedzenia. Jeszcze raz przepra-
szam, ¿e poruszy³em tak¿e pewne sprawy zwi¹za-
ne z funkcjonowaniem instytutu. No, ale w pew-
nych sytuacjach cz³owiek jest tylko cz³owiekiem
i uwa¿a, ¿e zasady godnoœci osobistej powinny
byæ chronione równie¿ przez niego, jeœli inni siê
o to nie upominaj¹. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pan Jan Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Krótko tylko przypomnê, ¿e by³em krytykiem

tej ustawy, a ta jest pochodn¹ przyjêtej idei mon-
strualnego trybu wyznaczania prezesa IPN,
a przede wszystkim cz³onków rady. W konsek-
wencji stoimy dzisiaj w obliczu tego, ¿e nie mo¿e-
my podj¹æ szybkich decyzji. Co wiêcej, w nowej
ustawie rozszerzono pole mo¿liwoœci opró¿nienia
stanowiska do liczby siedmiu. Niektóre z tych
mo¿liwoœci s¹ nawet doœæ przewidywalne, jak na
przyk³ad rezygnacja, stan chorobowy, te¿ niezbyt
jasno okreœlony, czy to wynikaj¹cy z natury cho-
roby, czy niezbadanej choroby, i powoduj¹, ¿e
tych przypadków, a wiêc tych mo¿liwoœci ingeren-
cji zewnêtrznej, bêdzie wiêcej. Ale wyra¿am prze-
konanie, ¿e Polska siê stabilizuje, ¿e ludzie przy-
mierzaj¹ siê do funkcji, które bêd¹ mogli pe³niæ
i ¿e liczba przypadków losowych jest skoñczona.

Uwa¿am – tu mo¿e trochê, w pewnej czêœci,
bym siê nie zgadza³ z profesorem Kieresem – ¿e
w tych ustawach zbytnio rozpisujemy siê na te-
mat schematów organizacyjnych instytucji,
w tym okreœlaniu ustawowym, kto ma byæ zastêp-
c¹. Nie chcia³em siêgaæ do doœwiadczeñ innych
pañstw, ale powiem o przyk³adzie anglosaskim.
Tam we wszystkich instytucjach przyjêta jest za-
sada – chyba ¿e ustawa stanowi inaczej, ale, jak
wiadomo, tych ustaw w Anglii jest bardzo ma³o –
¿e zastêpc¹ jest ta osoba, która kieruje najwa¿-
niejszym dzia³em. W banku oczywiœcie prawdo-
podobnie by³by to ten, kto trzyma kasê, a nie ten
od biura techniki czy te¿ ten od szkolenia. W tej
ustawie zaledwie dwie funkcje zosta³y zastrze¿o-
ne wy³¹cznie dla prezesa. Ale nale¿y w zwi¹zku
z tym zapytaæ, Panie Profesorze, bo to pan pod-
niós³ tutaj bardzo interesuj¹cy w¹tek, co dzieje
siê w przypadkach innych ni¿ œmieræ, ni¿ rezyg-
nacje, ni¿ te siedem przypadków. Jest urlop, krót-
ki, bo trwa miesi¹c, ale mo¿e byæ choroba, a ta
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choroba – w koñcu kodeks obowi¹zuje równie¿
prezesa – mo¿e trwaæ do dziewiêciu miesiêcy.
Wprawdzie jest tu klauzula przewiduj¹ca opró¿-
nienie urzêdu z powodu stanu chorobowego, ale
myœlê, ¿e chodzi o to, ¿e nie by³by ju¿ w³adny, ze
wzglêdu na niedobór si³ psychicznych czy fizycz-
nych, w ogóle pe³niæ swojej funkcji, ale po choro-
bie… Zreszt¹ ka¿dy lekarz powie: my przywróci-
my pana prezesa do zdrowia. Taki jest zreszt¹ cel
ka¿dego lekarza. Tak wiêc mam pytanie: czy sta-
nowisko wakuj¹ce przez dziewiêæ miesiêcy te¿ nie
jest przeszkod¹?

Koñcz¹c, jak obieca³em, powiem jeszcze, ¿e
zgadzam siê z senatorem Paszkowskim. Ten mon-
strualny system wybierania w³adz w instytucji
w koñcu nie najwa¿niejszej, w miarê up³ywu cza-
su w coraz mniejszym stopniu zajmuj¹cej i frapu-
j¹cej Polaków, jest zbyt rozbudowany w porówna-
niu do innych instytucji, takich jak na przyk³ad
Narodowy Bank Polski czy Pañstwowa Inspekcja
Pracy – za chwilê bêdziemy o niej mówili, co praw-
da nie w tym kontekœcie – gdzie nie ma wyznaczo-
nego zastêpcy g³ównego inspektora. A g³ówny in-
spektor pracy tym siê ró¿ni od prezesa instytutu,
¿e jest autentycznym inspektorem, podejmuje
dzia³ania inspektorskie. Nie mo¿e byæ to osoba,
która ma tylko wiedzê z zakresu bezpieczeñstwa
i higieny pracy, musi zdaæ egzamin inspektorski,
czyli musi byæ specjalist¹. A jednak w ustawie nic
o tym nie ma. Panie Marsza³ku, mo¿e w tym do-
œwiadczeniu chodzi o to, ¿ebyœmy przejrzeli wszy-
stkie ustawy, ¿eby rozwi¹zaæ te problemy w skali
innych ustaw, innych urzêdów? Ale wydaje mi
siê, ¿e akurat w przypadku prac nad t¹ ustaw¹ –
bo ja uwa¿am ¿e te prace bêd¹ siê toczy³y, wyra-
¿am takie przekonanie – sprawy zastêpstwa mog-
libyœmy uregulowaæ po prostu w statucie IPN.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ g³osy w dyskusji? Nie.
Proszê pañstwa, mo¿e wobec tego ja pozwolê

sobie zabraæ g³os.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Nasza Izba jest izb¹ refleksji, zajmujemy siê

problemami legislacyjnymi. Ale muszê powie-
dzieæ, ¿e z du¿¹ przykroœci¹ obserwujê, i¿ w naszej
Izbie coraz rzadziej mamy do czynienia z meryto-
ryczn¹ legislacj¹, a coraz czêœciej z zabiegami
o charakterze, powiedzia³bym, par excellence po-
litycznym, i to dotycz¹cymi poszczególnych, par-
tykularnych interesów ugrupowañ b¹dŸ pojedyn-
czych ludzi. I tak te¿ na to, proszê pañstwa, musi-
my patrzeæ. Bo, proszê pañstwa, to nie jest pier-

wsza taka ustawa, która do nas trafia. Czy pañ-
stwo pamiêtaj¹, kiedy to w Senacie rozpatrywa³o
siê sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji? Ano w lipcu albo w sierpniu, na ostatnim
posiedzeniu. Czy patrzyli pañstwo, co jest w na-
stêpnym porz¹dku obrad? Rozpatrywanie spra-
wozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Co
to znaczy, proszê pañstwa? To znaczy tyle, ¿e wy-
starczy teraz, w trakcie kampanii wyborczej, od-
rzuciæ to sprawozdanie w Sejmie, odrzuciæ to
sprawozdanie w Senacie, a potem marsza³ek Ko-
morowski ju¿ zrobi, co potrzeba. I na dodatek bê-
dzie móg³ powo³aæ dwóch cz³onków rady przed
wyborami prezydenckimi. Proszê pañstwa, to po
prostu wstyd. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ senator Eryk

Smulewicz*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli se-

nator Andrzejewski i senator Cichoñ.
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.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wyrobach medycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 867,
a sprawozdanie komisji w druku nr 867A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Zdrowia, sena-
tora Waldemara Kraskê, o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Zdrowia projekt ustawy o wyrobach medycznych,
uchwalony przez Sejm na szeœædziesi¹tym posie-
dzeniu w dniu 30 kwietnia 2010 r.

Ustawa ma na celu wykonanie prawa obo-
wi¹zuj¹cego na terenie Unii Europejskiej. Jest to
ustawa, która zmienia dwadzieœcia dziewiêæ pol-
skich ustaw oraz wdra¿a postanowienia dziewiê-
ciu dyrektyw Komisji Wspólnot Europejskich.

W porównaniu z obowi¹zuj¹c¹ od szeœciu lat
ustaw¹ nowe zapisy pozwalaj¹ na wprowadzenie
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korekt s³u¿¹cych udoskonaleniu narzêdzi stoso-
wanych w celu w³aœciwej implementacji dyrek-
tyw, które doprecyzowuj¹ odpowiedzialnoœæ i up-
rawnienia w zakresie wyrobów medycznych.

Zaproponowane zmiany maj¹ tak¿e charakter
porz¹dkuj¹cy. Projekt odmiennie reguluje zaga-
dnienia dotycz¹ce trzech rodzajów wyrobów me-
dycznych: wyrobów medycznych i wyposa¿enia
wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do
diagnostyki in vitro i wyposa¿enia tych wyrobów
oraz aktywnych wyrobów medycznych do implan-
tacji. Takie rozwi¹zanie jest zgodne z przepisami
obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej, a tak¿e
u³atwi wytwórcom i autoryzowanym przedstawi-
cielom przeprowadzenie w³aœciwej dla danego wy-
roku procedury oceny zgodnoœci.

Projektowane zapisy uwzglêdniaj¹ wymagania
dotycz¹ce wywi¹zania siê Polski z obowi¹zku
przekazywania do Europejskiej Bazy Danych
o Wyrobach Medycznych informacji dotycz¹cych:
wyrobów medycznych, wyposa¿enia wyrobów
medycznych, wyrobów medycznych do diagno-
styki in vitro i wyposa¿enia tych wyrobów oraz ak-
tywnych wyrobów medycznych do implantacji;
zagadnieñ zwi¹zanych z incydentami medyczny-
mi; badañ klinicznych wyrobów medycznych lub
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Projekt ustawy
jest doœæ obszerny i zawiera czternaœcie rozdzia-
³ów. Postaram siê bardzo krótko omówiæ poszcze-
gólne rozdzia³y.

W rozdziale 1 ustawy zdefiniowano podstawo-
we terminy w niej u¿ywane oraz okreœlono przy-
padki, w których ustawa ma zastosowanie albo
nie ma zastosowania. W szczególnoœci sprecyzo-
wano sytuacjê, gdy wyrób medyczny zawiera pro-
dukt leczniczy lub s³u¿y do podawania produktu
leczniczego. W tym przypadku do wyrobu maj¹ za-
stosowanie przepisy ustawy o wyrobach medycz-
nych, a do produktu leczniczego – prawa farma-
ceutycznego. Definicje zaczerpniêto lub adaptowa-
no z wymienionych dyrektyw medycznych, z norm
zharmonizowanych z tymi dyrektywami i z ró¿-
nych wytycznych Komisji Europejskiej do tych dy-
rektyw. Doprecyzowano sytuacje, w których kom-
ponenty i pó³produkty u¿ywane do wytwarzania
wyrobów medycznych podlegaj¹ przepisom usta-
wy i w których s¹ z jej zakresu wy³¹czone.

Rozdzia³ 2 dotyczy wprowadzenia wyrobów do
obrotu i u¿ywania. Ma on zastosowanie nie tylko
do wszystkich podmiotów zwi¹zanych z produk-
cj¹, badaniami i ocen¹ zgodnoœci, ale równie¿ do
dostawców, instalatorów, osób dokonuj¹cych
przegl¹dów, napraw i innych stosownych czynno-
œci oraz u¿ytkowników wyrobów. W razie stwier-
dzenia nieprawid³owoœci wymienione podmioty
na ka¿dym etapie i w ka¿dych okolicznoœciach po-
winny podj¹æ odpowiednie dzia³ania. Nale¿y

zwróciæ uwagê na oznakowanie CE, uregulowanie
zasad oznakowania i okreœlenie wymagañ doty-
cz¹cych etykiet oraz instrukcji u¿ytkowania, za-
warte w przepisach art. 11. Generalnie wyroby
przeznaczone do u¿ytkowania na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej musz¹ mieæ oznakowanie i in-
strukcje u¿ywania w jêzyku polskim albo wyra¿o-
ne za pomoc¹ zharmonizowanych symboli lub
rozpoznawalnych kodów.

Rozdzia³ 3 okreœla obowi¹zki importerów i dys-
trybutorów zgodnie z trendami w Unii Europej-
skiej oraz wymaganiami wobec takich podmiotów
dzia³aj¹cych w innych dziedzinach gospodarki.
Widoczne jest d¹¿enie do zapewnienia bezpie-
czeñstwa wyrobów rozprowadzanych przez po-
œredników oraz nadzorowania obrotu wyrobami
pochodz¹cymi z krajów trzecich.

W rozdziale 4 okreœlono zasady klasyfikacji wy-
robów medycznych i kwalifikacji wyrobów medy-
cznych do diagnostyki in vitro oraz wymagania
zasadnicze i procedury zgodnoœci.

W rozdziale 5 zawarte s¹ przepisy dotycz¹ce
sposobu certyfikacji jednostek, które ubiegaj¹ siê
o notyfikacjê w zakresie wyrobów, obowi¹zków
i uprawnieñ tych jednostek, jak równie¿ sposobu
sprawowania nadzoru nad nimi przez ministra
w³aœciwego do spraw zdrowia. Warto podkreœliæ,
¿e zapisano obowi¹zek wykonywania badañ klini-
cznych w odniesieniu do wyrobów najwiêkszego
ryzyka, tak zwanej klasy trzeciej, oraz wyrobów
przewidzianych do implantacji.

W rozdziale 6 okreœlono tryb udzielania pozwo-
leñ na prowadzenie i regu³y prowadzenia badañ
klinicznych, odpowiedzialnoœæ za te badania,
sposób ich dokumentowania, rejestrowania da-
nych i sprawowania kontroli w tym zakresie.

W rozdziale 7 precyzyjnie zosta³y okreœlone wy-
magania – zakres, terminy, odp³atnoœci – doty-
cz¹ce bazy danych prowadzonej przez prezesa
urzêdu o podmiotach i wszystkich rodzajach wy-
robów, a tak¿e przekazywania pozyskiwanych in-
formacji do europejskiej bazy danych Eudamed.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e Polska jest zobligowana do
uruchomienia tej bazy do 30 kwietnia 2011 r.

Regulacje zawarte w rozdziale 8 maj¹ na celu
zapewnienie maksymalnego bezpieczeñstwa oso-
bom korzystaj¹cym z urz¹dzeñ medycznych,
zw³aszcza pacjentom.

W rozdziale 9 doprecyzowano tryb postêpowa-
nia po stwierdzeniu incydentu medycznego oraz
okreœlono dzia³ania dotycz¹ce bezpieczeñstwa
wyrobów, wynikaj¹ce z zaleceñ Unii Europejskiej,
dzia³ania koryguj¹ce, dotycz¹ce bezpieczeñstwa
w sprawach incydentów medycznych oraz doty-
cz¹ce bezpieczeñstwa wyrobów.

W rozdziale 10 zawarte s¹ rozstrzygniêcia s³u-
¿¹ce przede wszystkim nadzorowi nad rynkiem wy-
robów medycznych. Zapisy tego rozdzia³u upowa¿-
niaj¹ prezesa urzêdu do wykonywania wszelkich
decyzji dotycz¹cych wyrobów: w zakresie zakazu,
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wstrzymania, ograniczenia wprowadzania do obro-
tu, wycofania, dzia³añ koryguj¹cych lub napraw-
czych. Jeœli wyrób stwarza istotne zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa, dla zdrowia lub ¿ycia pacjentów,
u¿ytkowników lub osób trzecich, to wówczas decyz-
ja ma klauzulê natychmiastowej wykonalnoœci.

Rozdzia³ 11 zawiera precyzyjne zapisy dotycz¹ce
u¿ywania i utrzymywania wyrobów medycznych.
Podyktowane jest to dba³oœci¹ o zapewnienie bez-
pieczeñstwa pacjentów i u¿ytkowników.

W rozdziale 12 precyzuje siê dostêp do informa-
cji zebranych w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy
w oparciu o przepisy art. 20 dyrektywy 93/42 wy-
raŸnie okreœlaj¹cej, które informacje w odniesie-
niu do wyrobów medycznych nie s¹ poufne.

W rozdziale 13 uzupe³niono obowi¹zuj¹ce do-
tychczas przepisy karne, maj¹ce zapobiegaæ
wprowadzaniu do obrotu i u¿ywaniu wszelkich
wadliwych wyrobów.

Rozdzia³ 14 zawiera zmiany w przepisach obo-
wi¹zuj¹cych, przepisy przejœciowe i koñcowe.
Czêœæ z nich ma charakter porz¹dkuj¹cy i termi-
nologiczny. Przepisy dotycz¹ce zmian w innych
ustawach s¹ zawarte w art. 104–132 omawianego
projektu ustawy.

Ze wzglêdu na du¿y zakres, na rozmiar aktuali-
zacji ustawy, wyd³u¿ono do szeœciu miesiêcy ter-
min sk³adania wniosków o przeniesienie danych
do nowego rejestru prowadzonego przez prezesa
urzêdu. Obecny rejestr zawiera nieaktualne w zna-
cznym stopniu dane o wyrobach i podmiotach od-
powiedzialnych, a tak¿e o wyrobach bez oznako-
wania cen. Okreœlono równie¿ czas wejœcia w ¿ycie
ustawy: trzy miesi¹ce od daty og³oszenia.

Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, proponowa-
ne rozwi¹zanie legislacyjne powinno poprawiæ
bezpieczeñstwo i sytuacjê zdrowotn¹ œwiadcze-
niobiorców korzystaj¹cych z wyrobów medycz-
nych, czyli pacjentów i personelu medycznego,
oraz zwiêkszyæ nadzór nad rynkiem wyrobów me-
dycznych.

Komisja Zdrowia na posiedzeniu dnia 6 maja
2010 r. przyjê³a szesnaœcie poprawek. Czêœæ tych
poprawek by³a zg³oszona przez Biuro Legislacyj-
ne, czêœæ przez przedstawicieli ministerstwa. Po-
prawki zosta³y przyjête jednog³oœnie i komisja re-
komenduje przyjêcie ustawy z za³¹czonymi po-
prawkami. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?

Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, jest pan

wolny.

W takim razie chcia³bym poprosiæ reprezentu-
j¹cego stanowisko rz¹du pana ministra Twar-
dowskiego o zabranie g³osu.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e tutaj pan senator sprawozdawca

wszystko dok³adnie powiedzia³, tak ¿e podpisujê
siê pod tym. Chcê powiedzieæ, ¿e ustawa nie jest
ustaw¹ wzbudzaj¹c¹ jakiekolwiek kontrowersje,
wszystkie poprawki w trakcie jej procedowania
z regu³y by³y przyjmowane jednog³oœnie, wiêc tu-
taj przychylam siê do proœby pana senatora. Jest
rzeczywiœcie wa¿ne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
pacjentów, aby ustawa zosta³a przyjêta w tym
kszta³cie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Leon Kieres: Ja mam jedno pytanie.)
Proszê bardzo, pan senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Je¿eli to jest

jedno pytanie, to mo¿e pan zostaæ na miejscu, Pa-
nie Ministrze.)

Tak, tak, jedno, Panie Ministrze, tak.
Ja popieram tê ustawê, oczywiœcie, i poprawki

zg³oszone przez komisjê, ale chcia³bym pana zapy-
taæ, jak nale¿y rozumieæ uregulowan¹ w tej usta-
wie problematykê badañ czy œwiadczeñ diagnosty-
cznych w zakresie in vitro. Pewnie to w Sejmie by³o
przedmiotem ró¿nych sporów, interesuj¹ce by³o-
by, jakie jest stanowisko pana ministra.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, to jest akurat problematyka,

która mimo ¿e tak samo siê nazywa, in vitro, nie
dotyczy tego, co jest zwi¹zane, proszê pañstwa,
z ró¿nymi œwiatopogl¹dami. In vitro po ³acinie to
znaczy dok³adnie…

(Senator Leon Kieres: „W szkle”.)
…„w szkle”. I dotyczy to tylko badañ wykony-

wanych w szkle, nie odnosi siê to w ¿aden sposób
do reprodukcji ludzi. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czyli znaczenie jest ogólne, a nie specyficzne,
Panie Senatorze.

W takim razie dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ do pana ministra…

Ach, jest.
Proszê, Panie Rektorze.
Pan senator Knosala. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ odnoœnie do art. 15, który

koresponduje z art. 9 obecnej ustawy, przy czym
w³aœnie w obecnej ustawie te obostrzenia s¹ jakby
trochê silniejsze i z tego tytu³u wynikaj¹ pewne
moje obawy.

Po pierwsze, czy by³aby uzasadniona teza, i¿ na
mocy przepisów projektu ustawy prezes urzêdu
bêdzie móg³ dopuœciæ do obrotu lub u¿ywania ró-
wnie¿ takie wyroby, które wczeœniej zosta³y z ob-
rotu wycofane? Bo to nie jest powiedziane expres-
sis verbis w tym art. 15.

Po drugie, skoro mówimy tutaj o uproszczonej
procedurze, to kto bêdzie ponosi³ ewentualnie od-
powiedzialnoœæ za negatywne skutki stosowania
wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu
na mocy tej wyj¹tkowej procedury? No bo jednak
ta procedura jest wyj¹tkowa i pewne skutki nega-
tywne mog¹ z tego wynikaæ.

I po trzecie – to ju¿ drobna sprawa – skoro tam
siê mówi o koniecznoœci ratowania ¿ycia i zdrowia
pacjenta, to czy nie przewiduje siê jakiegoœ przy-
spieszenia wydania przez prezesa urzêdu tych do-
kumentów w trybie, tak powiem, niezw³ocznym?
Wiadomo, jeœli mamy ratowaæ ¿ycie czy zdrowie,
a ta procedura zwykle trwa, powiedzmy, miesi¹c,
to czy nie mo¿na by tego skróciæ na przyk³ad do ty-
godnia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, ja jednak serdecznie poproszê

tutaj. Z jednym pytaniem to móg³by pan stamt¹d,
ale z trzema to ju¿ zapraszam na mównicê.

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To tak: je¿eli

chodzi o to, na co prezes urzêdu mo¿e zezwoliæ
w drodze szybkiej decyzji administracyjnej, a ta
szybka decyzja, o jakiej tutaj mówimy w art. 15, to
taka, któr¹ prezes mo¿e podj¹æ w jeden, dwa albo
trzy dni… Kiedy to siê odbywa? Czy to bêdzie
praktyka powszechna? Nie. W tym roku na przy-
k³ad, w roku 2010, do tej pory prezes podj¹³ dwie
takie decyzje. W zwi¹zku z tym to nie bêdzie na-

gminne, ale s¹ ró¿ne nieprzewidziane sytuacje – tu-
taj pañstwo dyskutowali nad poprzedni¹ ustaw¹ –
które wynika³yby z potrzeby zdrowotnej pacjentów,
wiêc aby ta procedura by³a w trybie szybkim do-
stêpna w konkretnej sytuacji, taki zapis jest po-
trzebny, ale nigdy nie by³ nadu¿ywany i równie¿
w tej ustawie nie bêdzie nadu¿ywany.

Odpowiadam na pytanie drugie, o to, kto bêdzie
ponosi³ odpowiedzialnoœæ. To jest tak samo, jak
z odpowiedzialnoœci¹ producentów leków. Odpo-
wiedzialnoœæ zawsze ponosi podmiot odpowiedzial-
ny. Dlatego przy takim dopuszczeniu w tym trybie
odpowiedzialnoœæ równie¿ bêdzie ponosi³ wytwór-
ca.Mówimy, ¿enie razmo¿edojœædo takiej sytuacji,
i¿ taki produkt dopuszczony bêdzie pochodzi³ spoza
Unii Europejskiej, na przyk³ad ze Stanów Zjedno-
czonych, Australii, Nowej Zelandii. I prezes urzêdu
zawsze dochowuje starannoœci badaj¹c, czy ten
produkt, który nie jest stosowany w Unii Europej-
skiej, ma odpowiednie badania i zezwolenia w kraju
pochodzenia. Bo jest rzecz¹ niedopuszczaln¹, ¿eby
taki produkt by³ dopuszczony, nie maj¹c tych ba-
dañ.To jest takasamasytuacja, jakgdybymjamóg³
równie¿ zezwoliæ, odpowiadaj¹c za politykê lekow¹,
na dopuszczenie do obrotu w ramach specjalnej
procedury takiego produktu, który nawet nie jest
dopuszczony do obrotu w Polsce ani w Unii, ale jest
na przyk³ad w Stanach – robi³em tak niedawno.
I w zwi¹zku z tym dopuszczam ten produkt, bo
uwa¿am, ¿e on jest bezpieczny, skoro jest dopusz-
czony w Stanach i mam jeszcze ekspertyzê, na przy-
k³ad, naszego konsultanta. Taka sama procedura
bêdzie tutaj dochowana, je¿eli chodzi o wyroby me-
dyczne, czyli tu nie ma ¿adnego niebezpieczeñstwa,
¿eby coœ zosta³o dopuszczone z naruszeniem
przede wszystkim bezpieczeñstwa. A zawsze odpo-
wiada wytwórca, czyli nie prezes urzêdu, nie nasze
pañstwo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Iwan, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, ja chcia³bym jednak zapytaæ,

bo jako prostego in¿yniera mnie nurtuje to in vi-
tro, czyli to „w szkle”. Krótko mówi¹c, jeœli pan mi-
nister by³by uprzejmy podaæ jakiœ przyk³ad, je-
den, drugi, czy to chemia, czy to roœliny, czy to…
Bóg raczy wiedzieæ, co tam w tym szkle jest, o.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Marek Twardowski:
Panie Marsza³ku! Panie Wojewodo! Panie Se-

natorze!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ró¿ne rze-

czy s¹ w szkle, Panie Senatorze, naprawdê.)
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(Weso³oœæ na sali)
Termin „in vitro” rzeczywiœcie budzi ró¿ne sko-

jarzenia. Co innego, gdy mówimy o zap³odnieniu
in vitro, a co innego, je¿eli jest u¿ywane samo „in
vitro”, bez drugiego sk³adnika, czyli s³owa „zap³o-
dnienie”. To ma kompletnie inny sens. „In vitro” to
jest w szerokim znaczeniu tego s³owa wszystko,
co robi siê w szkle, czyli w tak zwanej popularnej
probówce. A wiêc je¿eli przelewa siê coœ ze szk³a
do szk³a, to jest to robione in vitro. I tylko takie
sformu³owanie jest w³aœciwe tej ustawie.

(Senator Stanis³aw Iwan: Serdecznie dziêkujê,
Panie Ministrze, upewni³ mnie pan, ¿e moje in¿y-
nierskie myœlenie jest w³aœciwe.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze. Tym razem

naprawdê panu dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Marek Twardowski: Dziêkujê bardzo.)
Chcê powiedzieæ, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dys-

kusji, ale pan senator Ok³a z³o¿y³ swoje przemó-
wienie do protoko³u ³¹cznie z wnioskami o cha-
rakterze legislacyjnym*. Ale rozumiem, Panie Mi-
nistrze, ¿e te wnioski o charakterze legislacyjnym
mog¹ byæ omówione na posiedzeniu komisji.
I w zwi¹zku z tym, proszê Komisjê Zdrowia, i¿by
ustosunkowa³a siê do wniosków i przygotowa³a
sprawozdanie, Panie Senatorze Przewodnicz¹cy.

Pan senator Sidorowicz ju¿ wie, co go czeka.
Dziêkujê.

W takim razie oczywiœcie g³osowanie odbêdzie
siê pod koniec posiedzenia Izby.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem
karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 866,
a sprawozdanie komisji w druku nr 866A.

Pan senator Piotrowicz jako sprawozdawca Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
jest proszony o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 11 maja 2010 r. rozpatrzy³a uchwalo-
n¹ przez Sejm w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawê
o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego.

Przed³o¿ona Senatowi ustawa o zmianie usta-
wy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci
poza zak³adem karnym w systemie dozoru elek-
tronicznego, jak ju¿ wspomnia³em, zosta³a
uchwalona przez Sejm 29 kwietnia 2010 r. Nowe-
lizowana ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2009 r. o wy-
konywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza za-
k³adem karnym w systemie dozoru elektroniczne-
go obowi¹zuje od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. Wpro-
wadzi³a ona nowy system wykonywania kary po-
zbawienia wolnoœci jako alternatywê do wykony-
wania tej kary w zak³adach karnych.

System dozoru elektronicznego ma na celu ob-
jêcie swym dzia³aniem osób skazanych na krótko-
terminowe kary pozbawienia wolnoœci. Jego zale-
t¹ jest umo¿liwienie niezdemoralizowanemu ska-
zanemu unikniêcia negatywnych skutków osa-
dzenia w zak³adzie karnym, jakimi s¹ zwykle os³a-
bienie wiêzi z rodzin¹, degradacja ekonomiczna,
przerwa w nauce czy zwolnienie z pracy.

Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 2009 r. jest ustaw¹
epizodyczn¹, obowi¹zywaæ bêdzie do dnia 31 sier-
pnia 2014 r. Zdaniem ustawodawcy pozwoli ona
na wdro¿enie i odpowiednie przetestowanie sku-
tecznoœci systemu dozoru elektronicznego przed
ewentualnym w³¹czeniem go do treœci kodeksu
karnego wykonawczego i kodeksu karnego.

Obecna nowelizacja jest efektem dotychczaso-
wych doœwiadczeñ, zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem ustawy. Jej zasadniczym celem jest zwiêk-
szenie liczby skazanych, którzy bêd¹ mogli byæ
objêci systemem dozoru elektronicznego. Do-
tychczas s¹d penitencjarny móg³ udzieliæ zezwo-
lenia na odbywanie kary w tym systemie, gdy wo-
bec skazanego orzeczono karê pozbawienia wol-
noœci nieprzekraczaj¹c¹ szeœciu miesiêcy albo
gdy orzeczono karê pozbawienia wolnoœci do ro-
ku, lecz czas pozosta³y do odbycia tej kary nie
przekracza³ szeœciu miesiêcy. Obecnie uchwalo-
na ustawa stanowi, ¿e s¹d penitencjarny bêdzie
móg³ udzieliæ zezwolenia na odbywanie kary w sy-
stemie dozoru elektronicznego, gdy wobec skaza-
nego orzeczono karê pozbawienia wolnoœci nie-
przekraczaj¹c¹ jednego roku. Poprzednio by³a to
kara szeœciu miesiêcy, teraz, po nowelizacji, jest
to kara do jednego roku pozbawienia wolnoœci.
Jedyny wyj¹tek stanowiæ bêd¹ skazani w warun-
kach wielokrotnego powrotu do przestêpstwa,
stosownie do art. 64 §2 kodeksu karnego, którzy
bêd¹ wy³¹czeni z grupy osób uprawnionych do
wykonywania kary poza zak³adem karnym w sys-
temie dozoru elektronicznego.

Nowa ustawa rezygnuje z obowi¹zku uzyskiwa-
nia zgody skazanego na objêcie go systemem do-
zoru elektronicznego, a w zwi¹zku z tym z ob-
ci¹¿enia go kosztami wykonywania kary.

Istotn¹zmian¹ jest rezygnacja zdotychczasowego
przepisu nak³adaj¹cego na s¹d penitencjarny obo-
wi¹zek oddania skazanego odbywaj¹cego karê w sy-
stemie dozoru elektronicznego pod dozór kuratora

54. posiedzenie Senatu w dniu 12 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci

66 poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego

(podsekretarz stanu M. Twardowski)

*Senator nie z³o¿y³ przemówienia, a tylko wnioski o charakterze
legislacyjnym.



zawodowego. Rozwi¹zanie to prowadzi³o do dublo-
waniasiêobowi¹zkówiczynnoœcikontrolnychkura-
tora i upowa¿nionego podmiotu dozoruj¹cego.

Ustawa wydatnie ogranicza obowi¹zki pokrzyw-
dzonego, który wniós³ o orzeczenie wobec skazane-
go zakazu zbli¿ania siê. Pokrzywdzony bêdzie móg³
wyst¹piæ o wyposa¿enie go w urz¹dzenie monito-
ruj¹ce, zostanie poinformowany o sposobie postê-
powania z tym urz¹dzeniem oraz o czynnoœciach
kontrolnych, przeprowadzanych przez upowa¿-
niony podmiot dozoruj¹cy.

Istotn¹ zmian¹ jest nowelizacja art. 21 ustawy.
W przypadkach szczególnie wa¿nych dla skaza-
nego, uzasadnionych warunkami zdrowotnymi,
rodzinnymi lub osobistymi, skazany mo¿e wy-
st¹piæ o zezwolenie na oddalenie siê poza miejsce
odbywania kary w systemie dozoru elektronicz-
nego na okres nieprzekraczaj¹cy jednorazowo
siedmiu dni. Organem decyduj¹cym by³ do tej
chwili s¹d penitencjarny. Ustawa decyduje, ¿e or-
ganem przyznaj¹cym takie uprawnienie bêdzie
s¹dowy kurator zawodowy.

Ustawa nowelizuj¹ca modyfikuje tak¿e art. 33,
okreœlaj¹cy moment, w którym karê pozbawienia
wolnoœci uwa¿a siê za wykonan¹. Zgodnie z obec-
nie uchwalonym brzmieniem przepisu karê po-
zbawienia wolnoœci uwa¿a siê za wykonan¹
z dniem zakoñczenia okresu objêcia systemem
dozoru elektronicznego.

W toku debaty komisja z aprobat¹ przyjê³a roz-
wi¹zania ustawowe, a to z tego wzglêdu, ¿e oto
w Polsce z jednej strony mamy problem przelu-
dnienia zak³adów karnych, z drugiej strony mamy
sporo skazanych na karê pozbawienia wolnoœci,
którzy oczekuj¹ w kolejce na mo¿liwoœæ odbycia
tej kary w zak³adzie karnym. Funkcjonuje ju¿
centrum monitorowania systemu dozoru elektro-
nicznego. Mieliœmy okazjê zapoznaæ siê z jego
funkcjonowaniem. Komisja by³a w tym centrum.
Nabraliœmy przekonania, ¿e skoro ju¿ zainwesto-
wano pieni¹dze w funkcjonowanie tego systemu,
to trzeba uczyniæ wszystko, aby móg³ on obj¹æ
wiêksz¹ liczbê skazanych. Podkreœlam jeszcze
raz, ¿e dotyczy to skazanych na karê do jednego
roku pozbawienia wolnoœci i sprawców niezdemo-
ralizowanych. O ka¿dym przypadku indywidual-
nie bêdzie decydowa³ s¹d penitencjarny, bêdzie
on decydowa³ o tym, czy skazany mo¿e odbywaæ
karê w systemie dozoru elektronicznego, czy te¿
nie. Myœlê, ¿e jest to bardzo wa¿na zmiana.

Dotychczasowe funkcjonowanie tego systemu
pokazuje, ¿e warto rozszerzyæ mo¿liwoœci, tak by
obj¹æ tym systemem wiêksz¹ grupê skazanych.
Tak jak ju¿ podkreœli³em, jest to o wiele tañsze wy-
konywanie kary pozbawienia wolnoœci, a jedno-
czeœnie pozwala na utrzymanie wiêzi rodzinnych,
na integracjê z bliskimi, umo¿liwia kontynuowa-
nie nauki oraz podjêcie pracy.

Powiem mo¿e w skrócie, na czym ta kara pole-
ga. Oto w mieszkaniu zajmowanym przez skazane-
go za zgod¹ osób z nim tam przebywaj¹cych zosta-
nie zainstalowane urz¹dzenie rejestruj¹ce, a ska-
zany bêdzie mia³ za³o¿on¹ na rêkê lub na nogê, tak
to nazwê, obr¹czkê, opaskê i nie bêdzie móg³ odda-
laæ siê od bazy dalej ni¿ to zostanie ustalone. Bê-
dzie móg³ siê on poruszaæ w obrêbie w³asnego do-
mu, czasami teren ten mo¿e byæ poszerzony na
przyk³ad o przydomowy ogródek. Je¿eli s¹d zezwoli
skazanemu na przyk³ad na to, by chodzi³ do pracy,
wtedy bêdzie on móg³ siê oddaliæ od tego urz¹dze-
nia, od bazy na przyk³ad w godzinach od 7.00 do
16.00. Ka¿da próba oddalenia siê na wiêksz¹ odle-
g³oœæ ni¿ okreœlona powoduje, ¿e od razu urucha-
miony zostaje sygna³ w centrum monitorowania,
ka¿de poruszenie urz¹dzenia, tej bazy zainstalo-
wanej w mieszkaniu skazanego, od³¹czenie od sie-
ci czy próba przeciêcia bransolety od razu urucha-
miaj¹ alarm w centrum monitorowania.

Z tego, co wiem – mia³em mo¿noœæ dowiedzieæ
siê o tym od przedstawicieli Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci na posiedzeniu komisji – tego rodzaju
systemy, jakkolwiek nie tak nowoczesne jak ten
zainstalowany w Polsce, z powodzeniem funkcjo-
nuj¹ w innych krajach, do których wzorców czê-
sto siê odwo³ujemy.

Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora?
Pan senator Gruszka, pan senator Iwan. Pro-

szê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
W trakcie sprawozdania wspomnia³ pan o krót-

koterminowym okresie skazania. Czy to jest w jakiœ
sposób okreœlone w kodeksie? Czy nie by³o czasem
pomys³u, ¿e bêdzie to nie rok, a na przyk³ad pó³tora
roku czy dwa lata? To pierwsza czêœæ pytania.

I od razu zadam drugie pytanie. Mówi³ pan
o dzia³aniu, opowiedzia³ pan nam o sposobie dzia-
³ania tego systemu. Ale co bêdzie, gdy ten system
ju¿ zadzia³a, jakie bêd¹ dalsze kroki? Bo tego pan
nam nie powiedzia³. Co siê dzieje z takim…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: No wiêc…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, chwileczkê. Najpierw popro-

si³bym o pytania pana senatora Iwana.
Czy bêdzie jeszcze jakieœ pytanie? Bo chcê za-

mkn¹æ listê pytaj¹cych. A, pan senator Wojcie-
chowski jako trzeci. Wiêcej pytañ nie bêdzie.

Proszê bardzo, pan senator Iwan, potem pan
senator Wojciechowski.
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Senator Stanis³aw Iwan:

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym zadaæ pytanie dope³niaj¹ce – o te sie-

dem dni i o to oddalanie siê gdzieœ tam… Bo chodzi
o to, ¿eby taki ktoœ z t¹ obr¹czk¹ po prostu sobie
nie znikn¹³ i potem nie objawi³ siê gdzieœ na przy-
k³ad w Ameryce Po³udniowej, w jakimœ kraju,
z którym nie mamy podpisanej konwencji, albo je-
szcze gdzieœ dalej. Czy wiêc ten system monitoro-
wania ma coœ wspólnego na przyk³ad z GPS, tak ¿e
cz³owiek, który oddala siê z tego pomieszczenia,
jest jakoœ œledzony? Tak mnie to zainteresowa³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

A wiêc znowu zapytuje prosty in¿ynier, tak?
Teraz pan senator Wojciechowski, proszê

bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Odpowiadam na pytanie pana senatora Grusz-
ki. Ustawa dotyczy tylko i wy³¹cznie kar nieprze-
kraczaj¹cych jednego roku pozbawienia wolno-
œci. Kary w wiêkszym wymiarze nie mo¿na odby-
waæ w systemie dozoru elektronicznego – to jest
ustawowo zagwarantowane. W dotychczasowym
brzmieniu ustawa zezwala³a na odbycie w ten
sposób tylko szeœciu miesiêcy kary, a wiêc dzia³a-
³o to, je¿eli wyrok opiewa³ na karê do szeœciu mie-
siêcy. Wzglêdnie, gdy wyrok opiewa³ na karê jed-
nego roku pozbawienia wolnoœci, to po³owê kary
skazany odbywa³ w zak³adzie karnym, a drug¹
po³owê, nie wiêcej jak szeœæ miesiêcy, móg³ odbyæ
w systemie dozoru elektronicznego. Nowela wpro-
wadza tak¹ zasadê, ¿e oto ca³¹ karê nieprzekra-
czaj¹c¹ jednego roku mo¿na odbyæ w systemie do-
zoru elektronicznego. Ale surowszej kary w ten
sposób odbyæ nie mo¿na.

Co siê stanie, je¿eli ktoœ naruszy ustalone za-
sady? Pierwsza rzecz: straci prawo… Oczywiœcie
to s¹d penitencjarny bêdzie o tym decydowa³, ale
je¿eli skazany naruszy regu³y wykonywania tej
kary, to s¹d penitencjarny uchyli postanowienie
o zgodzie na wykonywanie kary pozbawienia wol-
noœci w systemie dozoru elektronicznego, a wtedy
skazany po prostu wróci do zak³adu karnego.

Co siê stanie, je¿eli skazanemu bêdzie udzielo-
na przerwa w wymiarze nie wiêkszym jak siedem
dni, a on z niej nie powróci? Ano, wydarzy siê to
samo, co w przypadku odbywania kary w za-
mkniêtym zak³adzie karnym. Otó¿ tam skazany
mo¿e korzystaæ z przepustki czy z przerwy w od-
bywaniu kary, ale je¿eli nie powróci, to jest wiado-
me, ¿e jest wtedy poszukiwany przez s³u¿by i ¿e
grozi mu za to dodatkowa odpowiedzialnoœæ, ¿e s¹
wtedy obostrzone rygory.

Senator Tadeusz Gruszka:

Chodzi³o mi o to, czy komisja zastanawia³a siê
nad tym, czy istniej¹ jakieœ przeszkody co do tego,
¿eby nie by³ to rok, ale na przyk³ad dwa, piêæ lat.
O to mi chodzi³o. Czy s¹ jakieœ przeszkody, które
by… Mo¿e podwy¿szyæ ten wymiar roczny ze
wzglêdu na u¿yte sformu³owanie „krótkotermino-
we”? A wiêc czy istniej¹ jakieœ granice, które by to
wyznacza³y? Czy komisja zastanawia³a siê nad
ewentualnym wyd³u¿eniem tego okresu?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Jak ju¿ powiedzia³em, wed³ug dotychczasowe-

go brzmienia ustawy mo¿na tak odbywaæ tylko
karê szeœciu miesiêcy pozbawienia wolnoœci. Te-
raz ustawa idzie dalej, wskazuj¹c, ¿e ma to byæ
kara do roku. Chcemy zachowaæ pewn¹ ostro¿-
noœæ, zobaczyæ, jak to wszystko funkcjonuje. Do-
tychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹ na potrze-
bê, uzasadnion¹ potrzebê wyd³u¿enia odbywanej
w tym systemie kary pozbawienia wolnoœci. Je¿eli
oka¿e siê, ¿e ten system w dalszym ci¹gu bêdzie
dobrze funkcjonowa³, to nie jest wykluczone, ¿e ta
kara znajdzie zastosowanie wprost w kodeksie
karnym. Ale na razie jest to kara przewidziana
w ustawie epizodycznej, która obowi¹zuje do
2014 r. Oczywiœcie s¹ co do tego pewne zamierze-
nia – zw³aszcza ¿e na razie prognozy s¹ pozytywne
i ¿e ten system prawdopodobnie bêdzie funkcjo-
nowa³ dobrze – a zatem najprawdopodobniej mo-
¿e dojœæ równie¿ do tego, ¿e, tak jak ju¿ powiedzia-
³em, w przysz³oœci to ju¿ s¹d pierwszej instancji,
wymierzaj¹c karê, bêdzie j¹ wymierza³ jako karê
do odbycia w systemie dozoru elektronicznego.
Ale na razie takiej mo¿liwoœci jeszcze nie ma – bo
w kodeksie karnym nie ma takiej kary, jest tylko
kara pozbawienia wolnoœci – a o tym, w jaki spo-
sób ona bêdzie wykonywana, czy w zak³adzie kar-
nym, czy te¿ w systemie dozoru elektronicznego,
bêdzie musia³ ka¿dorazowo zdecydowaæ s¹d peni-
tencjarny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytania zadaj¹ senatorowie Wojciechowski

i Dobrzyñski. Proszê bardzo.

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

rze! Ja mam w zasadzie pytanie identyczne z pyta-
niem senatora Gruszki, ale…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: W takim ra-
zie proszê go nie zadawaæ.)

Ale to dotyczy innego kontekstu. Kara dwóch
lat pozbawienia wolnoœci to jest jakby pewna gra-
nica i gdy s¹dy orzekaj¹ tak¹ karê w przypadku
kogoœ, kto odpowiada, ¿e tak powiem, z wolnej
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stopy, to w momencie og³oszenia wyroku albo jest
aresztowanie, albo nie. Dlaczego w tym przypad-
ku nie ma tego w³aœnie podejœcia, ¿e… Bo tu cho-
dzi o osoby, co do których s¹d przewiduje, ¿e one
same zg³osz¹ siê do odbycia kary pozbawienia
wolnoœci. Czy wiêc nie warto rozszerzyæ tego roz-
wi¹zania do tej granicy kary i na osoby, które
oczekuj¹ na wykonanie kary i co do których s¹d
zak³ada, ¿e one same zg³osz¹ siê do odbycia kary
pozbawienia wolnoœci? Wiadomo, o co chodzi – to
znacznie skróci³oby kolejkê oczekuj¹cych, bo to
w³aœnie tacy ludzie oczekuj¹, i odludni³oby wiê-
zienia. Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jak ju¿ powie-
dzia³em, byæ mo¿e…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, przepraszam, ale to ja udzie-
lam g³osu. Na razie bêdzie pytanie pana senatora
Dobrzyñskiego, potem pana senatora Zientar-
skiego, a potem zamknê listê pytaj¹cych i wtedy
pan bêdzie odpowiada³.

Proszê, pan senator Dobrzyñski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, czym jest spowodowane wy-

d³u¿enie tego okresu kary do roku? Czy to jest
spowodowane tym, ¿e ten okres pó³roczny siê nie
sprawdza³, innymi s³owy, ¿e nie by³o osób, które
by tak¹ kar¹ by³y objête?

I jeszcze jedno pytanie. Nowelizacja wprowadza
równie¿ zapis, który jakby zwalnia s¹d z obowi¹z-
ku uzyskania zgody skazanego na u¿ycie tego
w³aœnie systemu elektronicznego. Mam pytanie:
co bêdzie, je¿eli taka osoba nie wyrazi zgody, na-
wet w obliczu takiego zapisu? Jakie s¹ przewi-
dziane w takim przypadku œrodki przymusu?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator przewodnicz¹cy Zientarski.
Proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, Panie Przewodnicz¹cy,

z enuncjacji prasowych wiem, i¿ ta zmiana ma
spowodowaæ, ¿e systemem dozoru elektroniczne-
go zostan¹ objêci skazani na karê do jednego roku
pozbawienia wolnoœci – to wiadomo – ale tylko
z apelacji warszawskiej. Mówi siê wiêc o pewnej
nierównoœci, bo nowelizacja pog³êbi nierównoœæ
wobec prawa osób skazanych poza apelacj¹ war-

szawsk¹ i z apelacji warszawskiej. Czy mo¿e to
jest jakiœ okres przejœciowy i czy przewiduje siê, ¿e
tak powiem, poszerzenie tego poza granice apela-
cji warszawskiej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Woj-

ciechowskiego, dlaczego nie zdecydowano siê na
wyd³u¿enie okresu, na objêcie tym systemem kar
znacznie d³u¿szej kary, a wiêc na przyk³ad kary do
dwóch lat pozbawienia wolnoœci. Ja myœlê, ¿e
idziemy ma³ymi krokami: zaczêliœmy od pó³ roku,
teraz chcemy zobaczyæ, jak to bêdzie funkcjono-
wa³o w przedziale do jednego roku pozbawienia
wolnoœci. A potem, jak myœlê, rzeczywiœcie bêdzie
mo¿na rozwa¿aæ to, ¿eby i d³u¿sza kara mog³a byæ
w tym systemie wykonywana. Ale trzeba sobie te¿
zdawaæ sprawê z tego, ¿e zazwyczaj d³u¿sze kary
wi¹¿¹ siê ze znacznie powa¿niejszymi przestêp-
stwami, dlatego s¹dzê, ¿e system dozoru elektro-
nicznego bêdzie jednak obejmowa³ kary krótko-
terminowe. Niemniej jednak zobaczymy, jak bê-
dzie funkcjonowa³o to w wymiarze do jednego ro-
ku pozbawienia wolnoœci.

Pan senator Dobrzyñski pyta³, dlaczego do-
tychczas by³o szeœæ miesiêcy i co, jaka potrzeba
spowodowa³a wyd³u¿enie kary mo¿liwej do odby-
wania w tym systemie. Pierwsza sprawa jest taka.
Otó¿ je¿eli sprawca by³ skazany na rok pozbawie-
nia wolnoœci, a z tego pó³ roku odby³ w zak³adzie
karnym, bo tak wymaga³a tego ustawa, to drugie
szeœæ miesiêcy móg³ odbyæ w systemie dozoru
elektronicznego. Ale w takiej sytuacji wielu ska-
zanych powiada³o w ten sposób: system dozoru
elektronicznego nam siê nie op³aca, bo po odbyciu
po³owy kary, czyli szeœciu miesiêcy, nabywamy
prawo do warunkowego przedterminowego zwol-
nienia. To pokaza³o, ¿e rzeczywiœcie trzeba tê karê
wyd³u¿yæ, bo skazani w wiêkszej liczbie nie byli
zainteresowani odbywaniem kary w systemie do-
zoru elektronicznego, skoro mogli nabyæ prawo
do warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Co siê stanie, jak skazany nie wyrazi zgody? Je-
¿eli nie wyrazi zgody, to… Do tej pory by³ potrzeb-
ny wniosek skazanego, zgoda skazanego. W tej
chwili mo¿e siê to odbyæ bez zgody skazanego, ale
je¿eli on z³amie regu³y, to po prostu wraca do za-
k³adu karnego.

Pan senator Zientarski pyta³, dlaczego syste-
mem objêto obszar apelacji warszawskiej. Miêdzy
innymi z tego wzglêdu ten system nie móg³ byæ jak
do tej pory wdro¿ony do kodeksu karnego. Gdyby
by³ wdro¿ony do kodeksu karnego, to musia³by
byæ wykonywany na terenie ca³ej Polski. Wiado-
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mo jest, ¿e dopiero od 1 wrzeœnia ten system fun-
kcjonuje w obrêbie apelacji warszawskiej. Cen-
trum monitorowania jest przygotowane na to, ¿e-
by w b³yskawicznym tempie rozbudowaæ swoj¹
bazê na terenie ca³ej Polski i to mo¿e niebawem
nast¹piæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e obszar apelacji
warszawskiej objêto pilota¿owo, ale oczywist¹
rzecz¹ jest, ¿e chodzi o to, ¿eby tym systemem ob-
j¹æ ca³y kraj.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
To jest rz¹dowy projekt ustawy.
Panie Ministrze Krzysztofie Kwiatkowski, czy

chcia³by pan coœ powiedzieæ?
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister Sprawiedliwoœci
Krzysztof Kwiatkowski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym bardzo gor¹co podziêkowaæ panu

przewodnicz¹cemu za dok³adne sprawozdanie
i przedstawienie projektu.

Senat, rozpatruj¹c dzisiaj zmianê ustawy o wy-
konywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza za-
k³adem karnym, odbywanej w systemie dozoru
elektronicznego, zajmuje siê ustaw¹, któr¹ sto-
sunkow¹ szybko nowelizujemy, bo przecie¿ prze-
pisy tej ustawy wesz³y w ¿ycie 1 wrzeœnia zesz³ego
roku. Doszliœmy do wniosku, ¿e system w sensie
technicznym, ju¿ po tych kilku miesi¹cach mo¿e-
my to powiedzieæ, absolutnie spe³ni³ nasze ocze-
kiwania, ale w sensie praktycznym nie jest wyko-
rzystywany tak szeroko, jak byœmy sobie tego ¿y-
czyli i chcieliœmy te zmiany wprowadziæ mo¿liwie
najszybciej, ¿eby móc z niego korzystaæ w sposób
daleko szerszy ni¿ do tej pory.

Wszyscy zdajemy sobie tak¿e sprawê z tego, ¿e
system dozoru elektronicznego jako sposób odby-
wania kary pozbawienia wolnoœci wzbudzi³ po-
wszechne zainteresowanie nie tylko w Polsce,
a w ostatnich miesi¹cach w sposób szczególny,
gdy¿ w jednym z krajów europejskich w³aœnie
w ten sposób odbywa karê jeden ze znanych re¿y-
serów filmowych. Dziêki temu system i jego fun-
kcjonowanie wzbudzi³y du¿e zainteresowanie. Je-
szcze raz dziêkujê senatorowi sprawozdawcy za
przedstawienie sprawozdania.

Przedmiotowa ustawa ma na celu przede wszy-
stkim usprawnienie procedur zwi¹zanych ze sto-
sowaniem instytucji wykonywania kary pozba-
wienia wolnoœci odbywanej w systemie dozoru
elektronicznego. Za³o¿yliœmy, kiedy ustawa we-
sz³a w ¿ycie, ¿e objêcie systemem dozoru elektro-
nicznego powinno byæ daleko szersze. Dlatego

proponujemy, o czym mówi³ pan senator Stani-
s³aw Piotrowicz jako sprawozdawca, objêcie nim
potencjalnie wszystkich przestêpców skazanych
na tak zwane krótkoterminowe kary do jednego
roku pozbawienia wolnoœci, z wy³¹czeniem skaza-
nych w warunkach okreœlonych w art. 64 §2 ko-
deksu karnego, czyli recydywistów. Dlaczego mó-
wimy o karze do jednego roku? Jak powiedzia³
pan przewodnicz¹cy, w przypadku osób skaza-
nych na dwa lata kary pozbawienia wolnoœci
wchodz¹ ju¿ w grê przestêpstwa zwi¹zane na
przyk³ad z rozbojem czy z u¿yciem niebezpieczne-
go narzêdzia. To jest jeden element, którym siê
kierowaliœmy, ale jest jeszcze jeden. Jak ucz¹ do-
œwiadczenia œwiatowe, bo system dozoru elektro-
nicznego funkcjonuje jako sposób odbywania ka-
ry ju¿ w kilkudziesiêciu krajach na œwiecie, grani-
c¹ psychicznej wytrzyma³oœci skazanego, który
odbywa karê w systemie dozoru elektronicznego,
jest w³aœnie rok. Nam siê wydaje, ¿e ten sposób
odbywania kary jest daleko mniej dolegliwy ni¿
odbywanie kary za murami wiêzienia w systemie
zamkniêtego odbywania kary. Okazuje siê, ¿e sys-
tem, w którym w zasadzie mamy poczucie pewnej
mo¿liwoœci nieskrêpowanej wolnoœci, która
w praktyce jest jednak technicznie wyj¹tkowo
skutecznie weryfikowana, w sensie obci¹¿eñ psy-
chicznych, którym poddana jest osoba, która
w tym systemie odbywa karê, jest sposobem od-
bywania kary wyj¹tkowo efektywnym w sensie re-
socjalizacyjnym i wyj¹tkowo uci¹¿liwym dla ska-
zanego. St¹d granica jednego roku jest w zasadzie
granic¹ powszechnie przyjêt¹ w tych krajach, któ-
re korzystaj¹ z systemu dozoru elektronicznego.

Obecnie, jak mówiliœmy, ten termin by³ okreœ-
lony na szeœæ miesiêcy. Pad³o te¿ pytanie, na które
pan przewodnicz¹cy ju¿ zreszt¹ odpowiada³, co
bêdzie w przypadku naruszenia odbywania kary
pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektro-
nicznego. W praktyce kurator robi notatkê, kieru-
je j¹ do sêdziego penitencjarnego i on ocenia spo-
sób naruszenia. Je¿eli dojdzie do wniosku, ¿e to
naruszenie czy jest wielokrotne, czy jest na tyle
ra¿¹ce, ¿e wymaga zmiany decyzji, to mo¿e cofn¹æ
postanowienie o odbywaniu kary pozbawienia
wolnoœci w tym systemie.

Pamiêtamy o tym, ¿e z mo¿liwoœci odbywania
kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru
elektronicznego wy³¹czeni zostali sprawcy skaza-
ni za umyœlnie pope³nione przestêpstwa lub prze-
stêpstwa skarbowe, którzy byli skazani na karê
pozbawienia wolnoœci, je¿eli byli oni uprzednio
skazani na tak¹ karê. Niniejsze aktualnie obo-
wi¹zuj¹ce w ustawie kryteria kwalifikacji skaza-
nych do systemu dozoru elektronicznego okaza³y
siê w praktyce ich wdra¿ania zbyt w¹skie i st¹d
w³aœnie, jak ju¿ podkreœla³em, propozycja noweli-
zacji ustawy z uwagi na zbyt daleko id¹ce ograni-
czenie populacji skazanych, którzy mog¹ korzy-
staæ z tego sposobu odbywania kary.
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Zgodnie z zaproponowanym kierunkiem nowe-
lizacji istotnie zwiêkszy siê mo¿liwoœæ wykonywa-
nia kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru
elektronicznego i bêdzie j¹ spe³nia³o szacunkowo
jedenaœcie tysiêcy czterystu skazanych z jedno-
stek penitencjarnych. Istotn¹ grup¹ skazanych,
którym system dozoru elektronicznego stwarza
szansê odbycia kary, s¹ skazani na karê pozba-
wienia wolnoœci do jednego roku, którzy – pod-
kreœlam – dotychczas nie zg³osili siê do jej odbycia
w jednostkach penitencjarnych. W Polsce ta sy-
tuacja dotyczy trzydziestu jeden tysiêcy skaza-
nych. Mówiê o tej grupie, bo przeludnienie zak³a-
dów karnych by³o jednym z elementów, które po-
wodowa³y, ¿e byliœmy tak zdeterminowani, ¿eby
jak najszybciej przedstawiæ pañstwu nowelizacjê
tej ustawy.

Zastosowanie dozoru elektronicznego oczywi-
œcie bêdzie podlegaæ, w ka¿dym indywidualnym
przypadku, ocenie s¹du penitencjarnego, który
przed podjêciem decyzji o skierowaniu skazanego
do dozoru elektronicznego dokona analizy jego
cech osobowoœciowych, a tak¿e rodzaju i charak-
teru pope³nionego przestêpstwa.

Innym zasadniczym celem nowelizacji jest
zmiana za³o¿eñ stosowania dozoru elektroniczne-
go jako jedynego systemu wykonywania kary po-
zbawienia wolnoœci. Zrezygnowaliœmy z obowi¹z-
ku, o czym mówi³ ju¿ pan przewodnicz¹cy, uzys-
kiwania od skazanych zgody na objêcie dozorem
elektronicznym, wykazywanej wczeœniej. O wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolnoœci w systemie
dozoru elektronicznego bêdzie decydowaæ auto-
nomicznie w³aœciwy s¹d penitencjarny. Skazany,
to jest niezwykle istotna zmiana, nie bêdzie pono-
si³ kosztów wykonania kary, podobnie jak przy in-
nych systemach jej wykonania wystêpuj¹cych
w polskim prawie karnym. Dotychczas jest tak, ¿e
osoba skazana na ten sposób odbywania kary po-
zbawienia wolnoœci ponosi pewn¹ op³atê, niewy-
sok¹, ale ponosi pewn¹ op³atê na pocz¹tku, a póŸ-
niej op³atê zrycza³towan¹. Mimo ¿e ta suma nie
jest wysoka, to doszliœmy do wniosku, ¿e potrzeb-
ne s¹ zmiany tak¿e w tym zakresie, z uwagi na to,
¿e du¿¹ czêœæ osób skazanych na karê pozbawie-
nia wolnoœci stanowi¹ osoby pochodz¹ce ju¿ na-
wet nie z niezamo¿nych rodzin czy z niezamo¿-
nych œrodowisk, ale wrêcz ze œrodowisk patologi-
cznych, a tak¿e takich, w których jakikolwiek
komfort finansowy po prostu nie wystêpuje, co
pokazuje tak¿e praktyka.

Wa¿nym elementem nowelizacji jest tak¿e re-
zygnacja z dotychczas obowi¹zuj¹cego przepisu,
zgodnie z którym skazany odbywaj¹cy karê po-
zbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektroni-
cznego oddawany by³ obligatoryjnie pod dodatko-
wy dozór s¹dowego kuratora zawodowego, o czym
te¿ pan przewodnicz¹cy ju¿ mówi³. W ten sposób

dochodzi³o do nieuzasadnionego dublowania siê
czynnoœci kontrolnych i wykonywanie ich zaró-
wno przez upowa¿niony podmiot dozoruj¹cy, jak
i wczeœniej wskazanych kuratorów zawodowych.
Dlatego te¿ w projekcie ustawy zmieniaj¹cej do-
konano nowego, racjonalnego podzia³u obowi¹z-
ków spoczywaj¹cych odpowiednio na wszystkich
podmiotach uczestnicz¹cych w wykonywaniu ka-
ry. Nowelizacja niniejsza ureguluje równie¿ kwe-
stie techniczno-organizacyjne w obszarze eks-
ploatacji systemu dozoru elektronicznego. Po-
zwoli ona na przejêcie od 1 stycznia 2011 r. cen-
trali monitorowania przez Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, zgodnie z umow¹ na utworzenie,
wdro¿enie i eksploatacjê systemu dozoru elektro-
nicznego. Precyzuje siê te¿, który podmiot jest od-
powiedzialny za rejestracjê zdarzeñ i archiwizacjê
danych oraz ich niszczenie, a tak¿e – to s¹ oczywi-
œcie doœwiadczenia z tych kilku miesiêcy funkcjo-
nowania ustawy – kiedy nale¿y dane archiwizo-
waæ, a kiedy je usuwaæ, daj¹c jednoczeœnie mo¿li-
woœæ pozostawienia w systemie informatycznym
odpersonalizowanych danych, które bêd¹ po-
trzebne do analizy dzia³ania systemu dozoru elek-
tronicznego na poziomie operacyjnym. Wa¿na
jest dla pañstwa informacja, ¿e chcemy, aby doce-
lowo obs³ugê centrali monitorowania, tak¿e pa-
troli, i ca³oœæ obs³ugi funkcjonowania systemu
przejê³a na siebie najbardziej wyspecjalizowana
s³u¿ba w tym zakresie, czyli S³u¿ba Wiêzienna.

Pad³o tak¿e pytanie – pan przewodnicz¹cy
Zientarski o to pyta³ – dlaczego w pocz¹tkowym
okresie objêto t¹ kar¹ odbywan¹ w systemie dozo-
ru elektronicznego, kar¹ pozbawienia wolnoœci,
tylko skazanych z apelacji warszawskiej. Abso-
lutnie jedynym wzglêdem by³ tak naprawdê…
Przepraszam, by³y dwa wzglêdy. Po pierwsze,
w podobny sposób tego typu rozwi¹zania wpro-
wadzano na ca³ym œwiecie, czyli etapowo, oczywi-
œcie jeœli to by³ kraj podobnej wielkoœci czy wiêk-
szy od Polski, a po drugie, decydowa³y wzglêdy te-
chniczne. Nie byliœmy przygotowani w praktyce –
szczególnie, ¿e jest to projekt ca³kowicie nowator-
ski w Polsce – ¿eby od pocz¹tku obj¹æ skutecznym
i efektywnym systemem dozoru elektronicznego
ca³y kraj. Ale chcia³bym pañstwa poinformowaæ,
¿e ju¿ od 1 czerwca tego roku wchodz¹ trzy kolejne
apelacje – bia³ostocka, krakowska i lubelska, a od
1 stycznia 2012 r. obejmiemy tym systemem ju¿
ca³y kraj.

Wejœcie w ¿ycie proponowanych zmian ma
uczyniæ ustawê o wykonywaniu kary pozbawienia
wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie do-
zoru elektronicznego daleko skuteczniejszym
œrodkiem umo¿liwiaj¹cym czêœci skazanych od-
bywanie kary poza zak³adem karnym, a wiêc
w warunkach wolnoœciowych, co w sposób oczy-
wisty przyczyniæ siê powinno do poprawy procesu
resocjalizacji, a tak¿e obni¿enia kosztów wykony-
wania kary, szczególnie w izolacji penitencjarnej.
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Informacja dla pañstwa: koszt utrzymania jedne-
go skazanego w systemie zamkniêtym, czyli koszt
jego pobytu w zak³adzie karnym lub areszcie œled-
czym, to oko³o 2300 z³ miesiêcznie. Koszt systemu
dozoru elektronicznego – tu oczywiœcie muszê
zrobiæ jedno wyraŸne zastrze¿enie: bêdzie on zna-
cz¹co mniejszy, kiedy system, po pierwsze, obej-
mie ca³y kraj, a po drugie bêdzie efektywnie wyko-
rzystywany w tych wielkoœciach, które za³o¿yliœ-
my – wed³ug niektórych symulacji, za³o¿eñ bêdzie
nas kosztowa³ troszkê ponad sto z³otych miesiê-
cznie. Proszê zwróciæ uwagê, jak z punktu widze-
nia efektywnoœci finansowej jest to korzystne roz-
wi¹zanie. Pamiêtajmy tak¿e o tym, ¿e jak pokazu-
j¹ badania – bo nie mówimy o swoich ocenach, ale
o ocenach opartych na doœwiadczeniach krajów,
gdzie system dozoru elektronicznego funkcjonuje
– jest to system bardzo efektywny w sensie osi¹ga-
nia celów resocjalizacyjnych, system, który
umo¿liwia skazanemu wykonuj¹cemu jak¹œ pra-
cê czy ucz¹cemu siê, czy studiuj¹cemu, czy za-
jmuj¹cemu siê innymi cz³onkami rodziny… Nie
psujemy tego, co jest dobre w funkcjonowaniu ta-
kiego skazanego, a jednoczeœnie obejmujemy go
systemem, który jest efektywny w sensie osi¹ga-
nia zamierzonych celów.

Na koñcu chcia³bym bardzo gor¹co podziêko-
waæ Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji za zg³oszone poprawki. Wszystkie je
przyjmujemy, dziêkujemy za nie, aprobujemy je.
I oczywiœcie gor¹co proszê panie i panów senato-
rów o poparcie tych rozwi¹zañ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytania do pana ministra. Dwa?
(Rozmowy na sali)
Pan senator Bisztyga jedno i pan senator Gru-

szka…
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Zadajê te pytania, dlatego ¿e chcia³bym, ¿eby

proporcje miêdzy liczb¹ pytañ zadanych senato-
rowi sprawozdawcy a liczb¹ pytañ zadanych panu
ministrowi…

(Minister Sprawiedliwoœci Krzysztof Kwiatkow-
ski: Ja siê nie obra¿ê za brak pytañ.)

…którego darzê wielkim szacunkiem, by³y w³a-
œciwe.

Panie Ministrze, 31 marca z³o¿y³em oœwiadcze-
nie i dosta³em odpowiedŸ od s³u¿b pana ministra,
któr¹ tu analizujê. Chcia³bym przede wszystkim
podziêkowaæ i z³o¿yæ wyrazy uznania. Bardzo
rzadko otrzymujê tak wnikliwe i tak pe³ne infor-
macje, jak te. One dotycz¹ równie¿ systemu dozo-
ru elektronicznego.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale Panie
Senatorze, to nie nale¿y do pytañ.)

Na podstawie wiedzy… Panie Marsza³ku, uspo-
kajam pana. Wprawdzie Lech zdoby³ mistrzostwo
Polski, niezas³u¿enie, ale…

Generalnie chodzi o to, ¿e na podstawie mate-
ria³ów, które otrzyma³em, a tak¿e tego, co pan mi-
nister by³ uprzejmy powiedzieæ, formu³ujê nastê-
puj¹ce pytania.

Czy wskaŸnik zaludnienia jednostek peniten-
cjarnych, który z roku na rok systematycznie siê
zmniejsza i wynosi, jak dosta³em informacjê,
102,7%, zejdzie w wyniku tego, co wprowadzamy
dzisiaj, poni¿ej stu procent? To jest pierwsze pyta-
nie. I drugie. Pan minister by³ uprzejmy powie-
dzieæ o kosztach, o stu z³otych miesiêcznie. Ale to
docelowo. Chcia³bym sformowaæ pytanie, ile pie-
niêdzy musimy wydaæ, ¿eby to osi¹gn¹æ. Czy jeœli
zwiêkszy siê liczba osób objêtych tym systemem,
to jesteœmy przygotowani w tych trudnych wa-
runkach i w tym trudnym czasie oszczêdnoœci na
taki wydatek? Jak to wygl¹da od strony sprzêtu
i od strony kosztowego przygotowania do realiza-
cji ca³ego tego przedsiêwziêcia? Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Ile jest osób objêtych w³aœnie tym dozorem

w ramach apelacji warszawskiej, bo jak zrozu-
mia³em to jest jedyny okrêg, w którym dzia³a sys-
tem SD? To pierwsze pytanie. Kolejne pytanie. Ilu
wiêŸniów akurat… Pad³y tu liczby, procenty – sto
dwa, by³a mowa o tym, ¿e jest przeludnienie. Jaka
jest liczba uwiêzionych oczekuj¹cych na wykona-
nie kary? Pad³a te¿ liczba jedenaœcie tysiêcy. Ona
pojawi³a siê prawdopodobnie w wyniku kalkulacji
co do wprowadzenia noweli ustawowej. Ale to, jak
rozumiem, odnoœci siê do systemu wdro¿onego
w ca³oœci, na terenie ca³ej Polski. Czy tak, czy te¿
inaczej? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czys¹ jeszczepytaniadopanaministra?Niema.
Uroczyœcie zamykam listê pytaj¹cych.
Panie Ministrze, proszê o odpowiedŸ.

Minister Sprawiedliwoœci
Krzysztof Kwiatkowski:
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Bi-

sztygi i odwo³uj¹c siê do w¹tków, które poruszy³
na pocz¹tku pytania, powiem, ¿e ja bym je uzu-
pe³ni³ o jeszcze jedn¹ wa¿n¹ informacjê: w tym se-
zonie do ekstraklasy maj¹ szansê awansowaæ
dwie ³ódzkie dru¿yny – chodzi o Widzew i £KS.
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(Rozmowy na sali)
Ale ju¿ odk³adam na bok te w¹tki poboczne po-

ruszone przez pana senatora i odpowiadam na
pytania. Czy wydamy wiêcej? Nie, nie wydamy
wiêcej. Im wiêcej osób wejdzie do systemu, tym
mniej wydamy. Dlaczego? Umowa z firm¹, która
obecnie jest operatorem systemu dozoru elektro-
nicznego, jest tak skonstruowana, ¿e nie p³acimy
jej za gotowoœæ, a za efektywne wykorzystanie sy-
stemu. Dotychczas dokonaliœmy nak³adów
zwi¹zanych z instalacj¹ systemu i uruchomie-
niem centrum monitoringu w wysokoœci oko³o
trzydziestu paru milionów z³otych, no ale koszty
ju¿ ponieœliœmy. Dalsze wydatki na rzecz firmy
administruj¹cej systemem s¹ uzale¿nione wy-
³¹cznie od liczby osób w systemie. Ponosimy do-
datkowe op³aty, je¿eli s¹ osoby, które dodatkowo
odbywaj¹ karê pozbawienia wolnoœci w systemie
dozoru elektronicznego. A ¿e, jak pañstwo s³ysze-
li, koszt zwi¹zany z osob¹, która odbywa karê za
murami wiêzienia, jest wielokrotnie wiêkszy ni¿
zwi¹zany z osob¹, która odbywa karê w ramach
systemu dozoru elektronicznego, im wiêcej osób
bêdzie odbywaæ karê w ramach systemu dozoru
elektronicznego, tym mniej wydamy pieniêdzy
z bud¿etu pañstwa na zajêcie siê osobami skaza-
nymi na karê pozbawienia wolnoœci czy tymcza-
sowo aresztowanymi.

Wspó³czynnik przeludnienia w polskich zak³a-
dach karnych i aresztach œledczych, z tego, co pa-
miêtam, na dzieñ wejœcia w ¿ycie tej tak zwanej
nowelizacji przeludnieniowej wynosi³ 102%. Nie-
stety, on lekko, podkreœlam: lekko, wzrós³. I teraz
je¿eli jest pytanie – o to te¿ pan senator Gruszka
pyta³ – na ile jest szansa, ¿e osoby, które bêd¹ od-
bywaæ karê w systemie dozoru elektronicznego,
roz³aduj¹ kolejki oczekuj¹cych na mo¿liwoœæ od-
bycia kary czy spowoduj¹ rozwi¹zanie tych pro-
blemów zwi¹zanych z przeludnieniem w zak³a-
dach karnych, to ja oczywiœcie muszê byæ pe³en
pokory wobec liczb. W chwili obecnej – i od razu
odpowiadam na kolejne pytanie, które pad³o – li-
czba osób, które odbywa³y lub odbywaj¹ karê po-
zbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektroni-
cznego, to jest dziewiêædziesi¹t szeœæ… nie, prze-
praszam, dziewiêædziesi¹t parê. Liczba dziewiêæ-
dziesi¹t szeœæ z innych wzglêdów mi siê wbi³a
w pamiêæ. Jest to liczba, jak sami widzimy, wyj¹t-
kowo ma³a. Nie chcê oceniaæ, czy w momencie,
kiedy tworzono ustawê, mo¿na by³o to lepiej prze-
analizowaæ, czy nie. Na mnie ci¹¿y³ obowi¹zek
przygotowania nowelizacji w oparciu o doœwiad-
czenia, które ju¿ mamy. Znacz¹co, bo bodaj czte-
rokrotnie – tu ewentualnie moi wspó³pracownicy
to zweryfikuj¹ – zwiêkszamy liczbê osób upra-
wnionych do ubiegania siê o odbywanie kary
w tym systemie, wiêc zak³adam, ¿e ta liczba wzro-
œnie. Ale stanie siê tak jeszcze z jednego wzglêdu.

Nazywaj¹c rzeczy po imieniu, mo¿na powiedzieæ,
¿e wobec ka¿dego nowego rozwi¹zania w pocz¹t-
kowym okresie jest pewien dystans i naturalny
brak zaufania, tak¿e wœród sêdziów, którzy orze-
kaj¹ tê karê. My wk³adamy du¿o wysi³ku – nawet
dzisiaj jest szkolenie dla sêdziów penitencjarnych
– ¿eby sêdziów przekonaæ, aby jak najszerzej sko-
rzystali z tego rozwi¹zania. O jego efektywnoœci
niech œwiadczy fakt, ¿e w ci¹gu tych kilku miesiê-
cy, czyli od wrzeœnia ³¹cznie w ci¹gu siedmiu mie-
siêcy, nie dosz³o ani razu do ¿adnego uszkodzenia
czy to nadajnika zainstalowanego w domu skaza-
nego, czy to bransoletki elektronicznej, któr¹ ska-
zany ma umieszczon¹ na ciele. To pokazuje, ¿e
powiedzia³bym, system sprawdza siê tak¿e od tej
strony, ¿e nie wywo³uje jakichœ zachowañ agresy-
wnych wœród osób skazanych.

Nie wiem, czy odpowiedzia³em na wszystkie py-
tania, czy któryœ z w¹tków w sposób niezamierzo-
ny pomin¹³em.

(Senator Tadeusz Gruszka: Liczba w chwili
obecnej…)

O ile liczba oczekuj¹cych na mo¿liwoœæ odbycia
kary pozbawienia wolnoœci…

(Senator Tadeusz Gruszka: Tych, którzy s¹
w wiêzieniu w chwili obecnej.)

Oko³o osiemdziesiêciu szeœciu tysiêcy.
(Senator Tadeusz Gruszka: I oczekuj¹cych.)
Kilkadziesi¹t tysiêcy. Z tych liczb, jak pañstwo

s³yszeli, wynika, ¿e to jest powy¿ej trzydziestu ty-
siêcy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Minister Sprawiedliwoœci Krzysztof Kwiatkow-

ski: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Zientarski jako dyskutant, proszê

bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Zapewniam pañstwa, ¿e nie przypisujê sobie

jasnowidzenia czy przepowiadania przysz³oœci,
ale w poprzedniej kadencji, kiedy zosta³a wprowa-
dzona ustawa, pani minister Kempa zapewnia³a
nas, ¿e skorzystaj¹ z niej, w tej formie, jaka by³a
wówczas proponowana, tysi¹ce osób. I ja , prosty
adwokat, œwie¿o oderwany od praktyki, z tej mó-
wnicy twierdzi³em, ¿e te dane szacunkowe s¹
kompletnie absurdalne. Bo z praktyki wiem, ¿e
orzekane kary do szeœciu miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, samoistne, zdarzaj¹ siê bardzo rzadko,
¿e s¹ to przypadki jednostkowe. I tak siê okaza³o.

Chylê czo³o przed panem ministrem, który bar-
dzo delikatnie o tym powiedzia³, nie zwalaj¹c winy
na poprzednika. Ale zacytujê s³owa pana profeso-
ra Stefana Lelentala z Uniwersytetu £ódzkiego,
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publikowane w „Gazecie Prawnej”: „Ustawa o sys-
temie elektronicznego dozoru to nieudany po-
mys³. Jest ona nowelizowana po to, by system za-
pe³niæ skazanymi i jednoczeœnie uratowaæ twarz
twórców ustawy”. Ja mo¿e bym doda³, ¿e nie cho-
dzi o ratowanie twarzy twórców ustawy, ale o rato-
wanie œrodków finansowych, jakie posz³y na to
przedsiêwziêcie.

To nie znaczy, ¿e oceniam to przedsiêwziêcie
negatywnie. Nie. Wówczas mówi³em o tym, ¿e
przede wszystkim trzeba zwróciæ uwagê na œrodki
zabezpieczaj¹ce, na zakaz zbli¿ania siê, o czym na
szczêœcie teraz s³yszymy. Bo rzeczywiœcie w przy-
padku przestêpstw przeciwko rodzinie, prze-
stêpstw gróŸb karalnych jest to bardzo skuteczny
œrodek, pozwalaj¹cy na zapewnienie bezpieczeñ-
stwa rodzinom czy osobom zagro¿onym tymi
groŸbami karalnymi. Ale z góry by³o wiadomo, ¿e
te pó³ roku to jest pomys³ chybiony. I teraz trzeba
to ratowaæ. Pan minister ratuje sytuacjê. Bo wi-
dzieliœmy enuncjacje prasowe, ¿e na pocz¹tku by-
³o dwóch, trzech itd. Ja rozumiem, ¿e to trzeba ro-
biæ krok po kroku, ¿e w sensie logistycznym, te-
chnicznym nie mo¿na od razu tego opanowaæ.
S³usznie. Warszawa, a póŸniej sukcesywnie dalej.
To jest zrozumia³e. Ale uwa¿a³em i uwa¿am do tej
pory, i wielu prawników i praktyków tak uwa¿a,
¿e jeœli chodzi o kary nawet do roku pozbawienia
wolnoœci, ju¿ nie mówi¹c o tamtych do pó³ roku…
Proszê pañstwa, jeœli by³a orzeczona kara do jed-
nego roku pozbawienia wolnoœci i ktoœ odby³
szeœæ miesiêcy, to on powinien skorzystaæ z do-
brodziejstwa warunkowego przedterminowego
zwolnienia. Bo szkodliwoœæ spo³eczna takiego
czynu, jeœli on dosta³ karê do roku, naprawdê nie
jest wielka, bardzo czêsto byli to ci przys³owiowi
rowerzyœci.

Na szczêœcie zmieniono – te¿ mam satysfakcjê,
¿e mia³em swój udzia³ w proponowaniu tego
obni¿enia – to, ¿e nie mo¿na warunkowego
przedterminowego zwolnienia zastosowaæ poni-
¿ej tej granicy, ¿e musi byæ szeœæ miesiêcy jako
ten dolny próg. To jest zlikwidowane. Bo docho-
dzi³o do pewnego rodzaju absurdów: ten, kto
mia³ orzeczone siedem miesiêcy, i ten, kto mia³
rok i cztery miesi¹ce, siedzieli tyle samo, ponie-
wa¿ ten, który mia³ siedem miesiêcy, nie móg³
rozpocz¹æ de facto procedury warunkowego
przedterminowego zwolnienia, która trwa przy-
najmniej miesi¹c, boby nie zd¹¿y³, a ten, który
mia³ czternaœcie miesiêcy, po siedmiu mie-
si¹cach móg³ wyjœæ. Te osoby by³y podobnie trak-
towane, co by³o zupe³nie absurdalne. A przecie¿
szkodliwoœæ spo³eczna czynu tego, kto dosta³ sie-
dem miesiêcy, by³a dwukrotnie ni¿sza ni¿ czynu
tego, kto dosta³ rok.

Pewne absurdy s¹ rzeczywiœcie eliminowane
i mam satysfakcjê, bo widaæ, ¿e ministerstwo

konsekwentnie idzie w³aœnie w tym kierunku, ¿e-
by rzeczywiœcie niepotrzebnie nie doprowadzaæ
do przeludnienia w zak³adach karnych. Bo zak³a-
dy karne s¹ przede wszystkim dla osób niebezpie-
cznych, no, nie tylko, ale g³ównie i przede wszyst-
kim dla nich. I myœlê, ¿e w³aœnie ta ustawa, która
w sposób ewidentny ratuje twarz twórców czy
w ogóle za³o¿enia pierwotne, które by³y od razu,
jak ju¿ powiedzia³em, niew³aœciwe, daje szansê,
¿e rzeczywiœcie kilkanaœcie tysiêcy czy tysi¹ce
osób, tak jak wówczas zapewniano, bêd¹ mog³y
skorzystaæ z tego œrodka, z tego dozoru. Myœlê, ¿e
w bardzo du¿ej czêœci w³aœnie w ramach tego sys-
temu zakazu zbli¿ania siê, co w moim przekona-
niu jest bardzo istotne. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e przemówienia do protoko³u z³o-

¿yli senatorowie Rachoñ i Bisztyga*.
Dziêkujê panu ministrowi za obecnoœæ podczas

rozpatrywania tego punktu.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Wysokiej Izby.

Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stêpowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 863,
a sprawozdanie w drukach nr 863A i 863B.

Proszê pana senatora Zientarskiego o powrót
na mównicê, tym razem w roli sprawozdawcy Ko-
misji Ustawodawczej.

(Senator Piotr Zientarski: Zapiszê siê równie¿ do
dyskusji.)

Te¿?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:

Szanowni Pañstwo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Ustawodawczej projekt ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks postêpowania cywilnego. Krótko mó-
wi¹c, chodzi o wprowadzenie w postêpowaniu cy-
wilnym, co podkreœlam, mo¿liwoœci, a w³aœciwie
obligu protoko³u elektronicznego, czyli mo¿liwo-
œci nagrania i obrazu, i dŸwiêku, zamiast protoko-
³u pisemnego. Nasza komisja wnosi o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.
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W dyskusji wypowiem siê na temat s³usznoœci
b¹dŸ nies³usznoœci tego rozwi¹zania, a w tej chwi-
li w³aœnie chcia³bym przede wszystkim powie-
dzieæ, na czym polega istota tej zmiany. Jest to
niew¹tpliwie ustawa kontrowersyjna, nie tylko
dlatego, ¿e wprowadza pewn¹ nowoœæ, a nowoœci
czêsto przyjmuje siê z pewnym dystansem, ale
dlatego, ¿e mo¿e ona doprowadziæ – i to s¹ obawy
sêdziów, o czym bêdê mówi³ póŸniej – do pewnych
praktyk, które w³aœciwie nie sprzyjaj¹ dobru wy-
miaru sprawiedliwoœci.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Paw-
³a Klimowicza, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawie
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego. Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji rozpatrzy³a tê ustawê na posiedzeniu
w dniu 11 maja 2010 r. Komisja wnosi o uchwale-
nie tej noweli wraz z dwiema poprawkami.

Nie bêdê wchodzi³ w szczegó³y samej ustawy,
poniewa¿ zrobi³ to ju¿ przede mn¹ pan senator
Zientarski, który zreszt¹ zapowiedzia³ te¿, ¿e do-
k³adniej siê jeszcze odniesie do tego w dyskusji.
Tak wiêc ja ograniczê siê do przedstawienia
dwóch poprawek, gdy¿ w zasadzie dyskusja pod-
czas obrad komisji koncentrowa³a siê w³aœnie na
tych dwóch poprawkach.

Pierwsza poprawka jest, mo¿na powiedzieæ, po-
prawk¹ porz¹dkuj¹c¹. Chodzi o w³aœciwe u¿ycie
regu³ jêzyka polskiego. Chodzi o to, aby wyrazy
„miejsce”, „data”, „wzmianka”, które dotychczas
by³y w dope³niaczu, u¿yte by³y w bierniku.

W drugiej poprawce – i tym komisja zajmowa³a
siê przez d³u¿szy czas – chodzi³o o termin wyposa-
¿enia s¹dów w urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce spo-
rz¹dzanie protoko³u w formie elektronicznej. Ma
to byæ konkretna data – 31 grudnia 2012 r. Komi-
sja uzna³a, i¿ jest to wystarczaj¹cy czas na wpro-
wadzenie tych zmian i doposa¿enie s¹dów w nie-
zbêdne urz¹dzenia. Cz³onkowie komisji chcieli
równie¿, aby ten termin by³ nieprzekraczalny.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

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

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mam pytanie do sprawozdawcy, pana senatora

Zientarskiego. Czy by³o rozwa¿ane umo¿liwienie
stronom dokonania transkrypcji tego zapisu
elektronicznego? Uwa¿am bowiem, ¿e jest to nie-
zbêdne dla celów praktycznych.

(Senator Piotr Zientarski: Przedstawiê to pod-
czas dyskusji… Czy mam teraz odpowiedzieæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Tak, Panie Senatorze, bardzo proszê.

Senator Piotr Zientarski:
By³o to rozwa¿ane, ale miêdzy innymi minister-

stwo, zreszt¹ akurat s³usznie, stwierdzi³o, ¿e gdy-
by wprowadziæ mo¿liwoœæ, ¿e tak powiem, przere-
dagowania czy przetransponowania na pismo, to
kosztowa³oby to cztery razy dro¿ej i wymaga³oby
co najmniej czterokrotnie wiêcej czasu ni¿ nor-
malny protokó³. W zwi¹zku z tym ca³a ta operacja
kompletnie by siê nie op³aca³a. Takie by³o stano-
wisko.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Czy mo¿na przeliczaæ prawid³owoœæ wymiaru

sprawiedliwoœci na pieni¹dze? To jest zasadnicze
pytanie. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e mo¿e to ko-
sztowaæ dro¿ej, ale przypadków, kiedy ktoœ
¿¹da³by tej transkrypcji, bêdzie stosunkowo ma-
³o. Jednak¿e s¹ sprawy tak skomplikowane, ¿e
strona musi mieæ zapis s³owny na papierze, cho-
cia¿by po to, ¿eby zweryfikowaæ na przyk³ad ze-
znania stron czy czasami jakieœ cyfrowe wyliczan-
ki. I nie sposób sobie wyobraziæ, ¿e na przyk³ad
adwokat bêdzie siedzia³ na sali rozpraw z urz¹dze-
niem odtwarzaj¹cym zapis dŸwiêku i bada³, czy
œwiadek zeznaje zgodnie z tym, co ju¿ wczeœniej
zeznawa³, czy zeznania œwiadków s¹ zgodne, czy
siê wykluczaj¹. Bez zapisu na papierze zw³aszcza
praca pe³nomocnika czy strony, wszystko jedno,
praktycznie rzecz bior¹c…

(Senator Piotr Zientarski: A sêdziego odwo³aw-
czego?)
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Sêdziego równie¿.
(Senator Piotr Zientarski: No, w³aœnie o tym bê-

dê mówi³. Podzielam te w¹tpliwoœci.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster sprawiedliwoœci.

Czy pan podsekretarz stanu Jacek Czaja
chcia³by zabraæ g³os w sprawie rozpatrywanej
ustawy i przedstawiæ stanowisko rz¹du?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Jacek Czaja: Dziêkujê. Odpowiem na
pytania.)

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator?
(Senator Zbigniew Cichoñ: Mam to samo pyta-

nie, co do pana senatora sprawozdawcy.)
Panie Ministrze, poproszê tutaj.
Pan senator te¿ ma pytanie? Dobrze.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Moje pytanie jest ta-

kie, Panie Ministrze…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze. A potem pan

senator Zientarski.

Senator Zbigniew Cichoñ:
A mianowicie, czy pan minister nie uznaje je-

dnak za celowe dopuszczenia na ¿¹danie strony
mo¿liwoœci transkrypcji zapisu elektronicznego
na zapis papierowy? W wielu przypadkach taki
zapis wydaje siê wrêcz konieczny. Ja nie mówiê
o prostych przypadkach, kiedy chodzi na przy-
k³ad o zwyk³e stwierdzenie nabycia spadku. Wia-
domo, ¿e dziedziczy, dajmy na to, ma³¿onek i troje
dzieci, tam na pewno nikt nie bêdzie z³oœliwie
¿¹da³, ¿eby zapisywano protokó³ rozprawy, na
której strony zeznaj¹, czy zmar³y by³ ¿onaty raz,
czy wiêcej razy, czy mia³ dzieci tylko œlubne, czy
nieœlubne, bo to by³oby bezcelowe. S¹ jednak
sprawy bardzo skomplikowane od strony faktycz-
nej, od strony dowodowej, zw³aszcza dotycz¹ce
czasami ró¿nego rodzaju wyliczanek, wrêcz mate-
matycznych podsumowañ, czasami wyliczania
dziesi¹tków ró¿nych pozycji, dotycz¹ce, dajmy na
to, podzia³u maj¹tku dorobkowego. Tam mo¿e
byæ wiele ró¿nych pozycji, o ró¿nych wartoœciach,
a w takiej sytuacji pozbawienie strony klasyczne-
go, czyli papierowego zapisu jest powa¿nym
utrudnieniem postêpowania. Nie tylko zreszt¹ dla
strony, równie¿ dla sêdziego, bo je¿eli nie bêdzie
on tym dysponowa³, to jak sobie wyobraziæ prze-
bieg rozprawy i kontrolê nad tym, co zeznaj¹ stro-

ny, œwiadkowie? Przecie¿ to s¹ momenty, chwile,
kiedy nale¿y dokonaæ weryfikacji ró¿nych zeznañ.
I tutaj sêdzia, pe³nomocnik czy strona podejmuje
decyzjê, bardzo czêsto w u³amku sekundy, czy
ewentualnie zadaæ pytanie – a je¿eli tak, to jakie –
w celu skorygowania treœci zeznañ stron czy
œwiadków.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, Panie
Senatorze, ale jakie jest pytanie?)

Pytanie jest w³aœnie takie: czy w zwi¹zku z tym
pan minister nie uznaje za celowe dopuszczenia
na ¿¹danie stron mo¿liwoœci stworzenia klasycz-
nej, papierowej, transkrypcji zapisu elektronicz-
nego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Teraz zadaje pytanie pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, mam opiniê rzecznika Krajowej

Rady S¹downictwa, z której w sposób kategorycz-
ny wynika, ¿e sêdziowie przeciwstawiaj¹ siê temu
pomys³owi, uwa¿aj¹c, ¿e w przypadku postêpowa-
nia apelacyjnego bêd¹ w³aœciwie pozbawieni mo¿-
liwoœci orzekania. Zarówno sêdzia, jak i sprawo-
zdawca oraz pozostali cz³onkowie sk³adu nie bêd¹
mieli mo¿liwoœci, ¿e tak powiem, spojrzenia, na ze-
znania okreœlonych œwiadków w³aœnie na piœmie.
Sêdziowie twierdz¹, ¿e podczas przygotowywania
siê do rozprawy bêd¹ musieli sporz¹dzaæ tran-
skrypcjê w³aœciwie na w³asny koszt, z w³asnej ini-
cjatywy, ¿eby mieæ notatki. Skoro jest kilka roz-
praw, to trudno, ¿eby oni nawet po odtworzeniu
p³yty z nagraniem zapamiêtali zeznania œwiadka.
Trzeba bêdzie to przepisywaæ, a to bêdzie prze-
ci¹ga³o, wyd³u¿a³o postêpowanie. Sêdziowie uwa-
¿aj¹, ¿e taka sytuacja jest absolutnie niedopusz-
czalna i ¿e powinien pozostaæ…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, ja jednak prosi³bym o zadanie pytania, bo te
wypowiedzi to po prostu g³osy w dyskusji. Prze-
praszam panów senatorów…)

Pytanie jest takie: czy braliœcie pañstwo pod
uwagê opiniê Krajowej Rady S¹downictwa w tym
zakresie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Bardzo dziêkujê za te pytania. Œwiadcz¹ one

o tym, ¿e nale¿y przekonywaæ co do szczegó³o-
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wych kwestii, które wydaj¹ siê byæ poboczne na
pocz¹tku, a jednak równie¿ dotykaj¹ istoty zaga-
dnienia, tak¿e na etapie procedowania w parla-
mencie.

Pan senator Cichoñ pyta³ o mo¿liwoœci wyko-
nywania transkrypcji na potrzeby stron. Nie ma
w¹tpliwoœci, ¿e transkrypcja na potrzeby stron
mo¿e byæ wykonana przez same strony. Z przepi-
sów, które zosta³y wprowadzone w projekcie
uchwalonym przez Sejm, wynika wyraŸnie, ¿e ka-
¿dy uczestnik postêpowania ma prawo uzyskaæ
protokó³ w formie elektronicznej, na noœniku
elektronicznym, i mo¿e go wykorzystaæ w dowolny
sposób. Pos³u¿ê siê tutaj przyk³adem hiszpañ-
skim i przyk³adem brytyjskim, bo oczywiœcie ta
regulacja nie by³a projektowana w oderwaniu od
doœwiadczeñ europejskich, którym siê przyjrze-
liœmy. I rzeczywiœcie, je¿eli zachodzi³a koniecz-
noœæ przeanalizowania w szczególny sposób
skomplikowanych zeznañ œwiadków, to strony,
na podstawie tego noœnika elektronicznego, na
w³asny koszt dokonywa³y transkrypcji na w³asne
potrzeby i zamawia³y j¹ w firmach, które siê w tym
wyspecjalizowa³y. Tak wiêc tutaj nie ma ¿adnych
przeszkód, ¿eby takie dzia³anie mia³o miejsce.

Je¿eli oka¿e siê, ¿e w nadzwyczajnych sytua-
cjach transkrypcja bêdzie potrzebna stronie, któ-
ra nie jest w stanie ponieœæ kosztów sporz¹dzenia
takiej transkrypcji, to… Pragnê zwróciæ tutaj
uwagê na §4 art. 158 tej noweli, w którym mówi
siê, ¿e prezes s¹du mo¿e zarz¹dziæ sporz¹dzenie
transkrypcji i ¿e jest to niezbêdne dla zapewnienia
prawid³owego orzekania w sprawie. Ta klauzula
prawid³owego orzekania w sprawie jest klauzul¹
ogóln¹, niedookreœlon¹, która bêdzie wyk³adana
w procesie stosowania prawa, i oczywiœcie ta
klauzula dotyczy ró¿nych sytuacji, o których za-
pewne myœla³ tak¿e pan senator Cichoñ, zadaj¹c
pytanie dotycz¹ce interesu stron.

Teraz kwestia nawi¹zuj¹ca do pytania pana se-
natora Zientarskiego. No có¿, Panie Senatorze,
powiem szczerze, ¿e nawet pan jako sprawozdaw-
ca w swoim wyst¹pieniu mówi³, ¿e to jest projekt
kontrowersyjny. Ja tego tak nie odbieram, ponie-
wa¿ zdecydowana wiêkszoœæ œrodowiska sê-
dziowskiego, a zw³aszcza Stowarzyszenie Sêdziów
Polskich „Iustitia”, zdecydowanie popiera ten pro-
jekt. Mam tutaj takie publikacje jak chocia¿by
„Sprawny s¹d. Zbiór dobrych praktyk”, przygoto-
wane przez samych sêdziów, w których wprost za-
lecaj¹ oni – wrêcz oczekuj¹ od w³adzy wykonaw-
czej, ¿e to wprowadzi – wprowadzenie tak zwanej
elektronicznej sali rozpraw, gdzie w³aœnie proto-
kó³ elektroniczny bêdzie jedynym protoko³em od-
zwierciedlaj¹cym w sposób niebudz¹cy w¹tpliwo-
œci przebieg rozprawy.

A teraz przechodzê do tej kwestii, o której pan
wspomnia³, Panie Senatorze. To jest rzeczywiœcie

interesuj¹ca sprawa. Jako sêdzia orzekaj¹cy
w wydziale odwo³awczym mogê powiedzieæ, ¿e
wprowadzenie systemu protoko³u elektroniczne-
go zdyscyplinuje zarówno sêdziów orzekaj¹cych
w sprawie w s¹dzie pierwszej instancji, jak i ucze-
stników, czyli strony, na przyk³ad adwokatów,
a tak¿e sêdziów odwo³awczych. WyobraŸmy so-
bie, jak bêdzie wygl¹da³ œrodek odwo³awczy w po-
staci apelacji od orzeczenia s¹du pierwszej in-
stancji kwestionuj¹cy konkretne ustalenia fakty-
czne. Otó¿ strona, na przyk³ad adwokat, bêdzie
mia³a obowi¹zek wskazaæ, które konkretnie do-
wody zosta³y Ÿle ocenione przez s¹d pierwszej in-
stancji w procesie wyk³adni i subsumpcji. Sêdzia
odwo³awczy, maj¹c przytoczone takie zarzuty
w apelacji, nie bêdzie zobligowany do tego, aby
analizowaæ ca³y materia³ nagrany w toku proce-
su. Wystarczy tylko, ¿e zapozna siê z tym frag-
mentem protoko³u elektronicznego – zawieraj¹ce-
go wykaz wszystkich dowodów, odnoœniki do po-
szczególnych dowodów, czyli zeznañ œwiadków –
który jest kwestionowany przez stronê w postêpo-
waniu odwo³awczym. I tutaj znowu nawi¹¿ê do
projektowanego §4. Gdyby siê jednak okaza³o, ¿e
wskutek szczególnych okolicznoœci proces rodzi
problemy orzecznicze z uwagi na swój szczególny
charakter, to zawsze bêdzie mo¿na siêgn¹æ do tej
transkrypcji, której sporz¹dzenie zarz¹dzi³ prezes
s¹du na wniosek przewodnicz¹cego sk³adu orze-
kaj¹cego w tej sprawie. Reasumuj¹c, powiem, ¿e
poza t¹ niezwykle istotn¹ dla wymiaru sprawiedli-
woœci kwesti¹, poza tym niezwykle wa¿nym osi¹g-
niêciem, jakim jest uzyskanie rzetelnego protoko-
³u w sprawie, przy okazji tej nowelizacji uzyskamy
tak¿e dodatkowy efekt w postaci zdyscyplinowa-
nia wszystkich uczestników postêpowania, zw³a-
szcza sêdziów. Powinni oni spojrzeæ na swoj¹
praktykê orzecznicz¹ w inny sposób i u³atwiæ so-
bie zadanie, koncentruj¹c siê na istotnych rze-
czach zwi¹zanych z materia³em dowodowym.

I ostatnia rzecz. W obecnie obowi¹zuj¹cym mo-
deluprocesucywilnego, amówimy tuonagrywaniu
tylko podczas procesu cywilnego, sêdzia odwo³aw-
czy nie jest sêdzi¹, który kontroluje prawid³owoœæ
orzekania w pe³nym zakresie w s¹dzie pierwszej in-
stancji; on odnosi siê tylko do zarzutów i wniosków
zawartych w apelacji. St¹d te¿ powi¹zanie modelu
procesu cywilnego z protoko³em elektronicznym
w moim przekonaniu nie rodzi tych w¹tpliwoœci,
o których wspomina³ pan senator. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ustawa wchodzi w ¿ycie 1 lipca 2010 r. Czy do

tego czasu wszystkie s¹dy w Polsce bêd¹ przygo-
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towane, by spe³niæ ten warunek techniczny? Jaki
jest ewentualny koszt wdro¿enia tego systemu?
Dziêkujê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja te¿ mam pytanie, Panie Ministrze.
Co bêdzie dokumentem procesowym? Czy do-

kumentem bêdzie tylko nagranie, czy bêdzie nim
tak¿e zapis zrealizowany przez któr¹œ ze stron?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Dziêkujê bardzo.
Co do pytania pana marsza³ka, to niew¹tpliwie

w œwietle przepisów, które wprowadzamy, doku-
mentem procesowym jest tylko nagranie elektro-
niczne; tylko to jest wi¹¿¹ce. S¹d pierwszej i dru-
giej instancji nie ma w¹tpliwoœci, ¿e to jest orygi-
na³ protoko³u. Transkrypcja, wykonywana na
w³asne potrzeby przez strony czy te¿ w trybie §4
art. 158, jest tylko dokumentem pomocniczym.
Orygina³em jest tylko to nagranie, które bêdzie
przechowywane w zasobach s¹du.

Jeœli chodzi o koszty i terminy wejœcia w ¿ycie
ustawy oraz to, czy s¹dy s¹ przygotowane, to, Pa-
nie Senatorze, chcia³bym zwróciæ uwagê, ¿e kon-
strukcja ustawy zak³ada takie podejœcie do jej
wdra¿ania, i¿ mo¿e byæ ona wdra¿ana etapami.
Takie s¹ zreszt¹ zamiary ministra sprawiedliwo-
œci, poniewa¿ samo przedsiêwziêcie jest niezwyk-
le kosztowne. W bud¿ecie pañstwa zagwaranto-
waliœmy na rok 2010 kwotê 40 milionów z³. Jeœli
zaœ chodzi o wdro¿enia w pozosta³ych latach, czyli
latach 2011–2012, to ta kwota bêdzie wynosiæ
oko³o 210 milionów z³. Mówiê tu o maksymalnych
wydatkach, jakie w zwi¹zku z tym mog¹ zostaæ
poniesione. Przygotowani jesteœmy w tym mo-
mencie, mówi¹c kolokwialnie, logistycznie do te-
go, aby na poziomie wszystkich s¹dów okrêgo-
wych i s¹dów apelacyjnych w Polsce, ju¿ na prze-
³omie roku 2010 i roku 2011 wprowadziæ ten sys-
tem w pe³ni, bazuj¹c tylko na œrodkach, które zo-
sta³y zagwarantowane na ten rok bud¿etowy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zientarski i pan senator Kieres je-

szcze siê zg³osili.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, co sta³o na przeszkodzie, a¿e-

by pozostawiæ klasyczny protokó³? Chcê zauwa-
¿yæ, ¿e od paru lat zmienia siê sala rozpraw – od pi-

sania d³ugopisem do komputerowego sporz¹dze-
nia protoko³u, kontrolowanego zreszt¹ przez
przewodnicz¹cego na monitorze. Olbrzymie œrod-
ki zosta³y przekazane na to, ¿eby usprawniæ nowy
sposób protoko³owania i to rzeczywiœcie zaczê³o
dzia³aæ sprawnie. Co stoi na przeszkodzie, ¿eby to
pozostawiæ i jednoczeœnie wprowadziæ nagranie?
Aby to kontrolowaæ i aby ewentualnie by³a mo¿li-
woœæ z³o¿enia wniosku o sprostowanie protoko³u
oraz ¿eby by³ dowód na okreœlone… Chodzi o kul-
turê s¹dow¹ itd., itd. Co stoi na przeszkodzie?
Dziêkujê.

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

Senator Leon Kieres:
Czy badaliœcie pañstwo warunki przechowy-

wania tak nagranych postêpowañ, zw³aszcza
w zwi¹zku z odpowiednimi regulacjami prawnymi
dotycz¹cymi zasobu archiwalnego?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Bardzo dziêkujê.
Odniosê siê do pierwszego pytania dotycz¹cego

mo¿liwoœci pozostawienia protoko³u pisemnego.
Otó¿, Panie Senatorze, w zasadzie rz¹d przyj¹³ zu-
pe³nie inne za³o¿enia, które maj¹ le¿eæ u podstaw
prowadzenia protoko³u elektronicznego. My chce-
my odejœæ od protoko³u sporz¹dzanego dotychczas
w formie pisemnej. Potwierdzam, ¿e teraz spra-
wniej prowadzi siê protoko³y za pomoc¹ kompute-
ra. Odwo³am siê nie tylko do doœwiadczeñ europej-
skich, ale tak¿e do doœwiadczeñ zwi¹zanych z pro-
jektem pilota¿owym, który realizowaliœmy
w S¹dzie Okrêgowym we Wroc³awiu. Wykazano, ¿e
wprowadzenie protoko³u elektronicznego skróci
o mniej wiêcej 30, a nawet 40% czas przebiegu roz-
praw, w porównaniu z tym, ile obecnie poœwiêca
siê go na rozprawy protoko³owane w trybie klasy-
cznym, nawet przy za³o¿eniu, ¿e protokó³ spo-
rz¹dza wykwalifikowana maszynistka. System,
który jeœli chodzi o szybkoœæ, by³by zbli¿ony do
protoko³u elektronicznego, od wielu lat wykorzy-
stuj¹ Stany Zjednoczone Ameryki. Mam na myœli
stenotypiê. Przy czym chcê powiedzieæ, ¿e jeœli
chodzi o stenotypiê, to jest to niezwykle drogi i pra-
coch³onny sposób przygotowywania pracowników
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do funkcjonowania w systemie wymiaru spra-
wiedliwoœci. Kszta³cenie stenotypistki w warun-
kach amerykañskich, gdzie maj¹ wieloletnie do-
œwiadczenie, zajmuje od czterech do siedmiu lat
nauki. Amerykanie ju¿ w wielu s¹dach stanowych
odchodz¹ od stenotypii, która jest niezwykle ko-
sztoch³onna, na rzecz nagrywania w systemie
elektronicznym. Reasumuj¹c, powiem, ¿e protokó³
elektroniczny, tylko i wy³¹cznie w formie elektroni-
cznej, spe³nia wszystkie wymagania, o których
pan wspomina³, tak¿e te mówi¹ce o najlepszym
Ÿródle, które w praktyce wyeliminuje sprostowanie
protoko³u, bo nie bêdzie potrzeby prostowania cze-
goœ, co jest nagrane i co nie budzi w¹tpliwoœci co do
rzetelnoœci. Oczywiœcie zak³adamy, ¿e je¿eli z po-
wodów technicznych dojdzie do jakiegoœ zniek-
szta³cenia nagrania, bêd¹ procedury, które umo¿-
liwi¹ sprostowanie zniekszta³conych kwestii, na-
granych w sposób wadliwy z powodów, jak powie-
dzia³em, technicznych.

Jeœli chodzi o kwestiê, o której wspomnia³ pan
senator Kieres, warunki przechowywania
i zwi¹zane z tym przepisy archiwalne, to oczywi-
œcie jesteœmy w sta³ym kontakcie… Jesteœmy
w trakcie tworzenia aktów wykonawczych do
ustawy. Przyjêliœmy za³o¿enie, ¿e musimy spe³niæ
najwy¿sze standardy archiwizacji, a wiêc bêd¹ za-
pewnione jak najlepsze warunki techniczne. Jeœli
zaœ chodzi o kwestiê archiwizowania, to jesteœmy,
jak wspomnia³em, na ostatnim etapie uzgadnia-
nia przepisów wykonawczych ze s³u¿bami zajmu-
j¹cymi siê archiwami. Nie ma sporu co do tego,
w jaki sposób to ma byæ przechowywane i jakie
gwarancje musz¹ byæ dane. My jako Ministerstwo
Sprawiedliwoœci odpowiadamy na te wymagania,
to znaczy, bêdziemy zapewniaæ wszystkie warun-
ki techniczne, jakich ¿ycz¹ sobie Archiwa Pañ-
stwowe w tym zakresie.

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

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

strze! Chodzi mi o warunki techniczne, jakie musi
spe³niæ ten zapis. Czy to bêdzie zapis analogowy,
cyfrowy, elektroniczny? Rozumiem, ¿e raczej to
bêdzie zapis cyfrowy, ale pewnoœci nie mam. Je¿e-
li bêdzie to zapis cyfrowy, to musi byæ to zapisane
w jakimœ formacie. Czy zosta³o to ustalone i czy
bêdzie to zapisane w jakichœ rozporz¹dzeniach?
Jest te¿ kwestia przechowywania, ewentualnie
mo¿liwoœci uzyskania kopii i jej odtworzenia.
Chodzi mi o same warunki techniczne. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Zientarski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Ja te¿ w sprawie warunków technicznych. Pa-
nie Ministrze, jak pan sobie logistycznie wyobra¿a
sytuacjê… Obecnie s¹ zorganizowane biura ob-
s³ugi klientów, interesantów. W s¹dach s¹ sto³y,
przy których strony cichutko przegl¹daj¹ akta.
Jeœli przyjdzie kilkanaœcie osób – nie mówiê ju¿
o kilkudziesiêciu – które bêd¹ chcia³y odtwarzaæ,
ma³o tego, maj¹ równie¿ prawo uzyskaæ obraz,
a nie mog¹ zabraæ tego do domu, tylko… A wiêc
kilkanaœcie osób naraz bêdzie chcia³o odtworzyæ
film. Czy s¹dy bêd¹ logistycznie przygotowane na
sytuacjê, ¿e kilkanaœcie osób jednoczeœnie bêdzie
chcia³o wys³uchaæ nagrania i ewentualnie je obej-
rzeæ? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, bardzo pro-

szê.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Ministrze, jaki jest zakres interwencji
sêdziego? Czy sêdzia jest osob¹ biern¹, czy te¿
mo¿e wp³ywaæ na zakres i charakter tego, co
znajdzie siê na œcie¿ce dŸwiêkowej b¹dŸ na ob-
razie? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie.
Niezmieniony jest przepis, ¿e dla celów dowodo-
wych, ad probationem, protokó³ jest jedynym
wiarygodnym Ÿród³em, dopóki nie zostanie po-
twierdzony. Czy dla celów dowodowych w innym
procesie na ¿¹danie strony wyci¹g mo¿e byæ
sporz¹dzany w formie pisemnej? Nie wiem, czy
to pytanie by³o, czy nie, ale wydaje mi siê, ¿e po-
winna byæ taka mo¿liwoœæ, dlatego ¿e trudno
przesy³aæ ca³y noœnik elektroniczny, skoro po-
trzebna jest tylko czêœæ, nie tylko stronom, ale
i prokuraturze lub w innych postêpowaniach.
W zwi¹zku z tym wzglêdy praktyczne czêsto de-
cyduj¹ o tym, ¿e organ, który jest dysponentem
w danym procesie lub danym postêpowaniu,
jest jednoczeœnie zobowi¹zany do zrealizowania
wniosku prokuratora, administracji rz¹dowej
i samorz¹dowej b¹dŸ stron w sprawie wyci¹gu
pisemnego. Czy to jest równie¿ uwzglêdnione
w nowelizacji?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o kwestiê, któr¹ poruszy³ pan se-

nator Wojciechowski, dotycz¹c¹ technologii zapi-
su, to oczywiœcie projektujemy zapis technologii
cyfrowej. Bêdzie to zapis wielokana³owy. Rozu-
miem przez to, ¿e dla ka¿dego uczestnika postê-
powania, tak¿e sêdziego, bêd¹ zapewnione odrêb-
ne kana³y nagrania, tak aby zagwarantowaæ jak
najwy¿sz¹ jakoœæ nagranego dŸwiêku. Korzysta-
my z doœwiadczeñ innych pañstw i one wskazuj¹,
¿e to musi byæ zapis wielokana³owy. Przewiduje-
my, ¿e jeœli chodzi o czêœæ wideo, to bêdzie to zapis
z jednej b¹dŸ dwóch kamer umieszczonych na sali
rozpraw. Przy czym w celu zagwarantowania
ochrony interesów stron postêpowania chcemy
ograniczyæ pole widzenia tych kamer tylko do oso-
by, która bêdzie zeznawa³a w sprawie, i do ogólne-
go obrazu sali rozpraw. To wi¹¿e siê z pytaniem,
które postawi³ pan senator Zientarski, doty-
cz¹cym tego, jak potem udostêpniaæ stronie
w sposób efektywny zapis protoko³u. Przede
wszystkim zak³adamy, ¿e strona bêdzie zaintere-
sowana tym, aby pozyskaæ zapis protoko³u roz-
prawy na noœniku elektronicznym. To zreszt¹, jak
wskazuj¹ doœwiadczenia zwi¹zane ze stosowa-
niem najbardziej zbli¿onego systemu, czyli hi-
szpañskiego, sta³o siê regu³¹. Ka¿dy uczestnik
postêpowania po zakoñczonym procesie sk³ada
czyst¹, nienagran¹ p³ytê DVD, w ci¹gu kilkuna-
stu sekund ca³y protokó³ rozprawy jest nagrany
i w zasadzie nie ma potrzeby dalszego procedowa-
nia, jeœli chodzi o tê sprawê.

Gdyby jednak okaza³o siê, ¿e jest znaczne zain-
teresowanie stron odczytywaniem protoko³ów
elektronicznych w s¹dzie, to chcê powiedzieæ, ¿e
wprowadziliœmy ju¿ zasadê – jesteœmy na ostat-
nim etapie postêpowania w sprawie zmiany regu-
laminu wewnêtrznego urzêdowania s¹dów po-
wszechnych – zgodnie z któr¹ w ka¿dym s¹dzie
musz¹ funkcjonowaæ punkty obs³ugi interesan-
tów, tak ¿eby rzeczywiœcie nie okaza³o siê, ¿e
wprowadzamy nowoczesne rozwi¹zanie, a nie da-
jemy nieporadnej stronie mo¿liwoœci zapoznania
siê z protoko³em. Wprowadziliœmy to jako zasadê
i jesteœmy ju¿, tak jak powiedzia³em, na ostatnim
etapie procedowania.

Pan senator Andrzejewski zwróci³ siê z pyta-
niem, czy sêdzia bêdzie osob¹ biern¹. Panie Sena-
torze, rzeczywiœcie ma byæ tak, ¿e sêdzia ma byæ
skoncentrowany na toku czynnoœci w tej sprawie
i w ogóle nie zaprz¹taæ sobie g³owy tym, jak prze-

biega rejestracja rozprawy. To jest bardzo wa¿ne
z punktu widzenia interesu sêdziów, bo rzeczywi-
œcie…

(Senator Piotr Andrzejewski: I stron te¿.)
Tak. Dziêkujê za tê uwagê. Rzeczywiœcie strony

te¿ maj¹ niezwykle istotny interes w tym, ¿eby to
przebiega³o sprawnie.

Jeœli chodzi o wyci¹g z protoko³u, to myœmy nie
przewidywali szczególnych regulacji w tym zakre-
sie, uznaj¹c, ¿e na potrzeby innych tocz¹cych siê
postêpowañ bêdziemy udostêpniaæ protokó³
w formie elektronicznej, w takiej samej formie,
w jakiej ka¿da strona ma prawo uzyskaæ ten pro-
tokó³.

(Senator Piotr Andrzejewski: Na dyskietce.)
Tak, na p³ycie DVD.
Chcê powiedzieæ, ¿e ewaluacja tego systemu

zak³ada, ¿e docelowo bêdzie mo¿liwe skorzystanie
nawet w sposób zdalny z treœci zapisanych proto-
ko³ów, chodzi na przyk³ad o dostêp poprzez inter-
net dla wykwalifikowanych pe³nomocników przy
u¿yciu podpisu elektronicznego, ale to jest trochê
melodia przysz³oœci. Uwa¿amy, ¿e system w tym
kszta³cie, w jakim go projektujemy, jest na razie
zupe³nie wystarczaj¹cy. I tak mo¿na powiedzieæ,
¿e jest niezwykle nowoczesny, nawet w skali Eu-
ropy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Chcia³bym zadaæ
jeszcze dodatkowe…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z tego, co rozumiem, w tej sy-

tuacji zaciera siê ró¿nica miêdzy stenogramem
a protoko³em, protokó³ bêdzie to¿samy ze steno-
gramem. Problem jest taki. Niektóre dane s¹
wra¿liwe, niektóre powinny byæ wy³¹czone z ja-
wnoœci. Jak bêdzie przebiega³o wy³¹czanie i jak
bêd¹ zabezpieczane wy³¹czone materia³y? Mówiê
tutaj o interesie stron, chodzi na przyk³ad o dobra
osobiste, jakieœ drastycznoœci, o ochronê prywat-
noœci, choæ istnieje te¿ potrzeba zabezpieczenia ze
wzglêdu na tajemnicê zawodow¹, s³u¿bow¹ albo
nawet handlow¹. Jest dosyæ szeroki zakres, sze-
rokie spektrum tego, co powinno podlegaæ ograni-
czeniu, jeœli chodzi o powszechn¹ dostêpnoœæ do
tak rozumianego protoko³u. Dziêkujê.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja te¿ mia³bym jeszcze pytanie.
Panie Ministrze, mówi³ pan o kosztach pono-

szonych w s¹dach, jest to oko³o 250 milionów,
40 milionów obecnie i jeszcze 210 milionów. Czy
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mo¿e pan oszacowaæ koszty, które bêd¹ musieli
ponieœæ adwokaci?

(Senator Piotr Andrzejewski: A które bêd¹ ob-
ci¹¿aæ klienta.)

(Weso³oœæ na sali)
Nie, nie, ja pytam tylko o adwokatów, o klien-

tów to pan mecenas. Oczywiœcie dla mnie jest jas-
ne, ¿e kancelarie i adwokaci bêd¹ musieli siê do
tego przygotowaæ, tak personalnie, jak i sprzêto-
wo. Czy jest jakaœ ocena tych kosztów, czy jej nie
ma? Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Bardzo dziêkujê.
Mo¿e zacznê od pytania dotycz¹cego kosztów,

które zada³ pan marsza³ek. Oczywiœcie system jest
tak skonstruowany – zreszt¹ zak³adamy tak¿e
w delegacji zawartej w §5 art. 158, ¿e minister
sprawiedliwoœci okreœli w drodze rozporz¹dzenia
œrodki techniczne, które s¹ niezbêdne do wdro¿e-
nia tego systemu – aby wszystkie nagrania by³y
udostêpniane na banalnych, bym powiedzia³, noœ-
nikach elektronicznych, czyli p³ytach DVD. Nie
wyobra¿am sobie, ¿ebyœmy w dzisiejszych czasach
przewidywali jakieœ nadmierne koszty odczytania
czy ods³uchania p³yty DVD, bo to bêdzie mo¿na
zrobiæ na banalnym urz¹dzeniu, nawet domowym.
Nie przewidujemy tu szczególnych rygorów techni-
cznych, w zwi¹zku z tym nie by³o nawet próby kal-
kulowania tych kosztów dodatkowych. Znam do-
niesienia prasy czy badania gusowskie, które
wskazuj¹, ¿e w ka¿dym gospodarstwie domowym
s¹ ju¿ niezwykle nowoczesne urz¹dzenia do ods³u-
chu czy do ogl¹dania filmów, wiêc wydaje mi siê, ¿e
to niejako za³atwia sprawê. Mam nadziejê, ¿e roz-
wia³em w¹tpliwoœci pana marsza³ka.

Co do bardzo ciekawego pytania pana senatora
Andrzejewskiego, dotycz¹cego tajemnicy s³u¿bo-
wej i innych tajemnic, o których mowa w obo-
wi¹zuj¹cym prawie, powiem tak. Otó¿ my tu nie
derogujemy zasad, które obowi¹zuj¹ obecnie. Za-
tem tam, gdzie bêdzie obowi¹zywa³a szeroko ro-
zumiana tajemnica, tam oczywiœcie s¹d bêdzie
mia³ obowi¹zek zagwarantowaæ ograniczony do-
stêp do protoko³u elektronicznego, co zreszt¹ ju¿
dzisiaj odbywa siê tak¿e w przypadku protoko³u
zwyk³ego, pisanego na maszynie czy rêcznie. Tam
te¿ mog¹ znajdowaæ siê takie dane i wtedy prze-
wodnicz¹cy wydzia³u ma obowi¹zek zagwaranto-
waæ realizacjê prawa stron, które korzystaj¹
z przywilejów zwi¹zanych z tajemnic¹. W tym za-
kresie zasady siê nie zmieniaj¹. Oczywiœcie pozo-
staje pytanie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Diabe³ tkwi
w szczegó³ach.)

Tak.
Pozostaje pytanie, co zrobiæ w sytuacji, w której

dostêp do takiego noœnika jest dla stron ³atwiej-
szy. My uwa¿amy, ¿e gdy udostêpniamy stronom
nagranie tylko w systemie audio, nie wideo, bo tak
przes¹dziliœmy w tym projekcie, to strony bior¹
na siebie odpowiedzialnoœæ za to, czy udostêpni¹
je osobom trzecim, czy nie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Musz¹ byæ uprze-
dzane. Tego nie trzeba w rozporz¹dzeniu…)

O tym nie by³o mowy, chocia¿ muszê powie-
dzieæ, Panie Senatorze, ¿e ten problem – znowu
nawi¹¿ê do dzisiejszej procedury – wygl¹da tak
samo. Ka¿dy uczestnik postêpowania, strona ma
pe³ny wgl¹d do akt sprawy, a jaki zrobi z tego u¿y-
tek, to my do koñca nie wiemy, my nie wiemy tego,
czy udostêpni osobom nieupowa¿nionym dane
zawarte w aktach. To jest kwestia odpowiedzial-
noœci tej osoby, która skorzysta z mo¿liwoœci
wgl¹du do protoko³u.

Reasumuj¹c, powiem, ¿e w ¿aden sposób nie
zmieniamy zasad reguluj¹cych tajemnicê. Oczy-
wiœcie s¹dy nadal bêd¹ mia³y obowi¹zek chroniæ
tajemnice prawnie chronione w taki sposób, który
by uniemo¿liwi³ dostêp do tych tajemnic osób nie-
uprawnionych, ale nie zmieniamy ¿adnej regula-
cji zwi¹zanej z udostêpnianiem protoko³u ucze-
stnikom postêpowania. To by siê wi¹za³o z konie-
cznoœci¹ na³o¿enia na stronê jakichœ ograniczeñ
w dostêpie do jej sprawy, a to wydaje siê nie do po-
godzenia z interesem wymiaru sprawiedliwoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
Pan senator Cichoñ.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, pan minister wspomnia³

o tym, ¿e zostan¹ urz¹dzone punkty obs³ugi
klientów do ods³uchiwania tych zapisów. Czy mi-
nisterstwo oszacowa³o, jakie bêd¹ koszty osobo-
we i koszty techniczne, jeœli chodzi o zakup tych
urz¹dzeñ? To pierwsza sprawa. Sprawa druga.
Czy równie¿ sêdziowie, wszyscy sêdziowie bêd¹
wyposa¿eni w te urz¹dzenia? Chodzi mi zw³aszcza
o sêdziów drugiej instancji. Sprawa trzecia. Czy
wziêto pod uwagê, o ile wyd³u¿y siê niezbêdny
czas pracy sêdziów, zw³aszcza w drugiej instancji,
w zwi¹zku z ods³uchiwaniem tych wszystkich za-
pisów? Wiadomo, ¿e odczytaæ mo¿na kilka razy
szybciej ni¿ ods³uchaæ. Podczas ods³uchiwania
sêdzia musi ods³uchaæ ca³ego nagrania, nawet
fragmentów dotycz¹cych tego, ¿e w danym mo-
mencie ktoœ kichn¹³, a je¿eli ma to zapisane na
papierze, to w bardzo szybkim tempie jest w sta-
nie to przeczytaæ, zanotowaæ, zakreœliæ mazakiem
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istotne fragmenty i podj¹æ decyzjê. Tego typu za-
pis, ograniczony jedynie do formy dŸwiêkowej,
z wykluczeniem zapisu w formie papierowej, bê-
dzie powa¿nym utrudnieniem równie¿ dla sê-
dziów drugiej instancji, o czym wspomina³ pan sê-
dzia Zientarski, i bêdzie niepotrzebnie anga¿owa³,
zabiera³ im czas pracy ponad to, co jest wymaga-
ne, a s¹ to sêdziowie wysoko kwalifikowani.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panowie Senatorowie, teraz zadajemy pytania,
w zwi¹zku z tym ja bym prosi³ o formu³owanie py-
tañ, a nie wyg³aszanie wyst¹pieñ, które przewi-
dziane s¹ w nastêpnym punkcie.

Pan senator Wojciechowski.
Proszê bardzo.

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

strze! Jeœli chodzi o noœniki, które zostan¹ udo-
stêpnione stronom, to rozumiem, ¿e strony bêd¹
dbaæ o ich bezpieczeñstwo. Czy zostan¹ one na-
grane w ten sposób, ¿eby na przyk³ad nie da³o siê
ich kopiowaæ, czy te¿ nie s¹ przewidywane tego ty-
pu zabezpieczenia? Ja wiem, ¿e to zabezpieczenie
jest dosyæ pozorne, bo mo¿na je obejœæ, ale to wy-
maga pewnej wiedzy. Dziêkujê.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Dziêkujê bardzo.
W odpowiedzi na pytanie pana senatora Cicho-

nia, dotycz¹ce oszacowania kosztów urz¹dzeñ
w s¹dzie, zarówno w aspekcie udostêpniania ich
stronom, jak i samym sêdziom, muszê powie-
dzieæ, ¿e jeœli chodzi o sêdziów, to ju¿ teraz s¹ tak
daleko zabezpieczone kwestie zwi¹zane z infor-
matyzacj¹ w s¹dach, ¿e nie ma k³opotu z udostêp-
nianiem tych nagrañ. One bêd¹ odtwarzane, po-
wtórzê jeszcze raz, w zwyk³ym odtwarzaczu, który
jest tradycyjnie montowany jako element zesta-
wu komputerowego. Chodzi po prostu o czytnik
p³yt DVD, który bêdzie udostêpniony na ka¿dym
stanowisku komputerowym w ka¿dym s¹dzie,
z programem, który umo¿liwi bardzo ³atwe, wrêcz
intuicyjne, przemieszczanie siê po tym protokole
elektronicznym, ¿eby nie by³o koniecznoœci prze-
gl¹dania ca³ego nagrania. Zebrane doœwiadcze-
nia, tak¿e z innych pañstw europejskich, pokazu-

j¹ ciekaw¹ prawid³owoœæ, któr¹ siê z Wysok¹ Izb¹
podzielê. Tam, gdzie wprowadzono protokó³ elek-
troniczny, sêdziowie w sposób istotny zmienili
tryb przygotowywania siê do rozpraw, rzeczywi-
œcie kontroluj¹ to, koncentruj¹ siê na przebiegu
czynnoœci procesowych i robi¹ sobie notatki. Do-
œwiadczenia hiszpañskie pokaza³y, ¿e prawie nie
zdarza siê sytuacja, w której sêdzia orzekaj¹cy
w sprawie wraca do nagrania, poniewa¿ jego uwa-
ga skupiona na przebiegu procesu czynnoœci pro-
cesowych w tej sprawie i notatki s¹ zupe³nie wy-
starczaj¹ce do wydania orzeczenia. My nawet
mieliœmy specjaln¹ delegacjê z Ministerstwa
Sprawiedliwoœci, która pojecha³a wymieniæ do-
œwiadczenia z sêdziami hiszpañskimi. Otó¿, sê-
dziowie w Hiszpanii te¿ byli pe³ni obaw co do tego,
jak to bêdzie wygl¹da³o w przysz³oœci. Potem oka-
za³o siê, ¿e nie wyobra¿aj¹ sobie systemu pracy
bez nagrania rozpraw w ramach protoko³u elek-
tronicznego. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Pan senator Cichoñ pyta³ o na-
k³ad pracy sêdziego odwo³awczego. Ja znowu od-
wo³am siê do mojej wczeœniejszej wypowiedzi
i kwestii dotycz¹cej modelu procesu cywilnego.
W modelu procesu cywilnego obecnie obowi¹zu-
j¹cego, co do którego zmian przecie¿ siê nie prze-
widuje, sêdzia odwo³awczy nie kontroluje roz-
strzygniêcia w ca³oœci, czyli kwestii zgodnoœci
z prawem. Odnosi siê tylko do zarzutów i wnios-
ków zawartych w œrodku odwo³awczym. Wobec
tego, je¿eli strona wska¿e, ¿e na przyk³ad ocena
zeznañ œwiadka X by³a wadliwa, to sêdzia odwo-
³awczy bêdzie zmuszony zapoznaæ siê z zeznania-
mi tego œwiadka X, odnajduj¹c w tym menu kom-
puterowym odpowiednie nagrania. W sposób bar-
dzo ³atwy zapozna siê z tym nagraniem, co pozwo-
li mu na ocenê zeznañ tego œwiadka. Co wiêcej,
uzyskujemy tu bardzo wa¿n¹ kwestiê, wartoœæ,
o której do tej pory nie by³o mowy w postêpowaniu
odwo³awczym. Otó¿, mamy tu przeniesienie bez-
poœrednioœci przeprowadzenia dowodów i zapoz-
nania siê z dowodem przez sêdziego odwo³awcze-
go. To jest coœ, co od wielu lat jest bol¹czk¹, bo sê-
dziowie wydzia³ów odwo³awczych bazuj¹ tylko na
zapisie protoko³u i nie maj¹ stycznoœci ze Ÿród³a-
mi osobowymi dowodowymi. Tu wreszcie tê barie-
rê pokonamy.

Co do pytania… Przepraszam, pan senator
Wojciechowski zadawa³ pytania, ale ja nie zd¹¿y-
³em zapisaæ…

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Odnoœnie do
zabezpieczenia przed kopiowaniem.)

Ja mówi³em o tym, ¿e mamy standardy zabez-
pieczeñ, które ustalaliœmy we wspó³pracy tak¿e
ze specjalistami z archiwów pañstwowych. Nie
potrafiê panu senatorowi odpowiedzieæ w szcze-
gó³ach, jak to ma wygl¹daæ. Rozporz¹dzenie na-
k³ada na ministra sprawiedliwoœci obowi¹zek,
aby to by³o przygotowane w sposób gwarantuj¹cy
pe³ne bezpieczeñstwo w tej sprawie.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ
minut. Podpisane wnioski o charakterze legisla-
cyjnym senatorowie sk³adaj¹ marsza³kowi Sena-
tu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-

ka Izbo!
Ja nale¿ê do ludzi nowoczesnych i odwa¿nych

i ¿yczê z ca³ego serca powodzenia w tym przed-
siêwziêciu, bo rzeczywiœcie jest ono nowatorskie
i byæ mo¿e bêdzie wymaga³o zupe³nie nowego po-
dejœcia sêdziów, stron. Oby to siê sprawdzi³o. Dla-
tego te¿ nie sk³adam wniosku o odrzucenie tej
ustawy, a stanowisko, a¿eby przyj¹æ tê ustawê
bez poprawek, przedstawi³em. Nie by³em innego
zdania tak¿e na posiedzeniu komisji.

Moim obowi¹zkiem, jako cz³onka Krajowej Ra-
dy S¹downictwa, jest jednak zapoznanie pañ-
stwa senatorów ze stanowiskiem krajowej rady.
Wyczyta³em w materia³ach sejmowych, ¿e zwró-
cono siê o ni¹, ale taka opinia nie dotar³a. Nie
wiem z jakich powodów. W ka¿dym razie nie by³o
jej w materiale i nie by³o mo¿liwoœci zapoznania
siê z tym stanowiskiem na etapie postêpowania
w naszej Izbie. Dlatego specjalnie zwróci³em siê
do rzecznika krajowej rady o przedstawienie ta-
kiego stanowiska i chcia³bym je krótko zaprezen-
towaæ.

Krajowa Rada S¹downictwa jest przeciwna
wprowadzeniu w postêpowaniu cywilnym proto-
ko³u elektronicznego. Utrudni on i z pewnoœci¹
przed³u¿y czas przygotowania i trwania postêpo-
wania przed s¹dem drugiej instancji. Jak obecnie
stanowi¹ przepisy postêpowania cywilnego, s¹d
drugiej instancji rozpoznaj¹cy apelacjê i za¿ale-
nia od orzeczeñ s¹du pierwszej instancji jest
s¹dem meriti. Oznacza to obowi¹zek wydawania
orzeczenia rozstrzygaj¹cego sprawê w sposób je-
dnoznaczny: oddalenie apelacji lub merytoryczna
zmiana wyroku. Uchylenie przez s¹d drugiej in-
stancji do ponownego rozpoznania mo¿liwe jest
tylko wówczas, gdy s¹d pierwszej instancji nie
rozpozna³ istoty sprawy. Nierozpoznanie istoty
sprawy w praktyce ma miejsce w dwóch przypad-
kach: gdy s¹d pierwszej instancji wadliwie przy-
j¹³, ¿e dosz³o do przedawnienia roszczenia maj¹t-
kowego lub pope³ni³ b³¹d subsumpcji, czyli wadli-
wie zastosowa³ prawo materialne. W pozosta³ych
przypadkach s¹d drugiej instancji musi albo pro-

wadziæ dalsze postêpowanie dowodowe, a w przy-
padku, gdy dosz³o do naruszenia prawa proceso-
wego, wadliwego oddalenia wniosków dowodo-
wych i po jego przeprowadzeniu, na nowo doko-
naæ oceny wszystkich dowodów i ustaliæ stan fak-
tyczny, albo dokonaæ oceny zasadnoœci argumen-
tacji apelacji w zakresie sprzecznoœci ustaleñ
s¹du z treœci¹ materia³u dowodowego zebranego
w sprawie lub innego zarzutu wi¹¿¹cego siê z oce-
n¹ dowodu. We wszystkich tych przypadkach sê-
dzia orzekaj¹cy drugiej instancji bêdzie musia³
sam sporz¹dzaæ notatki z dowodów, w szczegól-
noœci notatki z zeznañ œwiadków.

Pan minister mówi³ o tym sposobie hiszpañ-
skim. Byæ mo¿e sporz¹dzanie notatek stanie po
jakimœ czasie dosyæ sprawne, ale w tej chwili po-
wstaje sytuacja… Wiem z praktyki, ¿e podczas po-
stêpowania odwo³awczego sêdzia niesprawo-
zdawca te¿ bardzo czêsto zagl¹da w akta czy po-
prosi o akta, aby je sobie przejrzeæ. Tu takiej mo¿-
liwoœci bêdzie pozbawiony. Bêdzie w³aœciwie opie-
ra³ siê tylko… Albo trzeba bêdzie ods³uchiwaæ ma-
teria³ dla wszystkich pozosta³ych sêdziów w sk³a-
dzie. Jak bardzo ta sytuacja przed³u¿y postêpo-
wanie? Patrzê na to jako praktyk. Tu jest… Rozu-
miem, sprawozdawca zrobi sobie notatki i jemu
te notatki mog¹ wystarczyæ, chocia¿ i tak wiêcej
czasu bêdzie musia³ na nie poœwiêciæ, ni¿ na za-
znaczenie istotnych fragmentów w gotowym pro-
tokole, na który bêdzie móg³ od razu rzuciæ
okiem, w szczególnoœci jeœli dana strona… Bar-
dzo czêsto tak robi³em. Tak robi przecie¿ wielu
pe³nomocników, powo³uj¹ siê na konkretne zda-
nie, na konkretnej stronie, na jedno czy dwa zda-
nia œwiadków. A tu trzeba bêdzie wdra¿aæ tak¹
machinê.

Kolejna rzecz. Naczelna Rada Adwokacka na
naszym posiedzeniu te¿ by³a temu przeciwna g³ó-
wnie z powodu brzmienia – tutaj ju¿ by³a mowa
o tym, pan minister te¿ to cytowa³ – art. 158 §4.
Jest wiêc wyj¹tek, ale tylko prezes s¹du, nawet
nie przewodnicz¹cy sk³adu, tylko prezes s¹du na
wniosek przewodnicz¹cego mo¿e zarz¹dziæ spo-
rz¹dzenie transkrypcji. A w przypadku w³aœnie
osoby nieporadnej, starszej, która chcia³aby za-
poznaæ siê z materia³ami sprawy, bardzo czê-
sto… Myœlê, ¿e nie wszystkie takie osoby,
a szczególnie te bez pe³nomocników… No, mog¹
one mieæ problemy z realnym zapoznaniem siê
z aktami sprawy.

Tak ¿e tu mog¹ byæ problemy i te problemy Na-
czelna Rada Adwokacka akcentowa³a. Moim obo-
wi¹zkiem by³o przedstawienie Wysokiej Izbie tych
w¹tpliwoœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Zbi-

gniewa Cichonia.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-
ka Izbo!

Pomys³ wprowadzenia zapisu dŸwiêkowego
przebiegu rozprawy ju¿ dawno drzema³ w umys-
³ach prawników i stron, którzy bardzo czêsto
w imiê w³aœnie zapewnienia rzetelnoœci, jak to siê
piêknie nazywa, transparentnoœci wymiaru spra-
wiedliwoœci zmierzali do tego, ¿eby wprowadziæ
ten zapis. Ja te¿ by³em i jestem tego zwolenni-
kiem. Tylko pytanie, czy to nas zwalnia od utrzy-
mania równolegle stanu dotychczasowego, czyli
formy pisemnej protoko³u, a wiêc tego, co teraz
nazywa siê transkrypcj¹, czyli od przelania owego
zapisu dŸwiêkowego na papier. Uwa¿am, ¿e nie,
dlatego ¿e to rozwi¹zanie, które jest tu projekto-
wane, to jest przys³owiowe wylanie dziecka
z k¹piel¹. W imiê zrealizowania, sk¹din¹d s³u-
sznego, postulatu, ¿eby s¹d, zw³aszcza drugiej in-
stancji, przes³uchuj¹c zapis dŸwiêkowy przebie-
gu rozprawy, mia³ mo¿liwoœæ bardziej bezpoœre-
dniego zapoznania siê z materia³em dowodo-
wym… Bo przecie¿ trzeba braæ pod uwagê to, ¿e
czasami o tym, czy daæ wiarê, czy nie daæ wiary
okreœlonemu œwiadkowi, decyduje nie tylko to, co
on mówi, ale te¿ to, jak mówi, jak siê zachowuje,
jak wygl¹da, czy czerwienieje, czy nie, czy siê j¹ka,
czy u¿ywa jakichœ kruczków w wypowiedzi. To
wszystko decyduje o tym, ¿e sêdzia jednemu
œwiadkowi daje wiarê, a innemu nie daje. Gdy by³
tylko zapis s³owny w protokole, to sêdzia drugiej
instancji tym samym by³ pozbawiony mo¿liwoœci
takiej oceny. Ale jest jeszcze druga kwestia. Czê-
sto strony zarzuca³y, ¿e protoko³y rozprawy nie
wszystko dok³adnie odzwierciedlaj¹ i czasami by-
³y tak formu³owane, ¿e by³y korzystne dla jednej
strony postêpowania, a pomija³y odtworzenie
w sposób obiektywny przebiegu rozprawy. I dlate-
go rzeczywiœcie jest celowe wprowadzenie takiego
zapisu. Ale z punktu widzenia zasad prawid³owej
organizacji pracy niezbêdna jest jednak tran-
skrypcja. Bo to jest to, o czym ju¿ wspomina³em,
zadaj¹c pytania. Nie sposób wyobraziæ sobie pra-
cy sêdziego, zw³aszcza drugiej instancji, tak, ¿e
bêdzie on œlêcza³ dziesi¹tki godzin i ods³uchiwa³
przebieg rozprawy po to, ¿eby oceniæ, czy zarzut
postawiony w apelacji, ¿e na przyk³ad niew³aœci-
wie zosta³y ocenione zeznania okreœlonego œwiad-
ka, jest zasadny albo niezasadny.

Ale jest kolejna kwestia. Nie mo¿emy doprowa-
dzaæ do pewnego rodzaju wykluczenia spo³eczne-
go z obrony w³asnych praw tych osób, które z racji
na przyk³ad nieporadnoœci w pos³ugiwaniu siê
nowoczesn¹ technik¹ de facto bêd¹ pozbawione
mo¿noœci zapoznania siê z przebiegiem rozprawy,
bo nie bêd¹ na tyle bieg³e, ¿eby sobie to przes³u-
chaæ, czy te¿ nie bêd¹ mia³y œrodków finansowych
na to, ¿eby ewentualnie zatrudniæ, bo to wrêcz
trzeba by sobie kogoœ zatrudniæ prywatnie, kogoœ,

kto by dokona³ transkrypcji, czyli sporz¹dzi³ zapis
w formie papierowej, przebiegu rozprawy. A prze-
cie¿ to jest niezbêdne dla realizacji prawa strony
do s³usznego procesu.

Ju¿ nie mówiê o kwestii kosztów, bo przecie¿…
Tu chodzi o to, o co pan marsza³ek zreszt¹ pyta³,
jakie to bêd¹ koszty na przyk³ad dla kancelarii ad-
wokackich, a ostatecznie dla klientów. Proszê
pañstwa, ju¿ w tej chwili praktycznie to wygl¹da
tak, ¿e gdy do adwokata przychodzi klient i przy-
nosi jakieœ nagranie, to oczywiœcie adwokat nie
ma czasu tego bezpoœrednio przes³uchiwaæ, tylko
zleca komuœ – jak ma aplikanta, to aplikantowi,
jak ma pracownika, to pracownikowi, a jak nie
ma, to komuœ, kogo musi zatrudniæ, ¿eby dokona³
transkrypcji tekstu po to, ¿eby on w kilka minut to
przeczyta³ i wiedzia³, o co chodzi w tym nagraniu,
bo on nigdy nie ma czasu na przes³uchiwanie ca-
³ymi godzinami okreœlonego zapisu. W praktyce
bêdzie to bardzo powa¿na bariera w funkcjonowa-
niu s¹dów.

Poza tym proszê sobie wyobraziæ przebieg roz-
prawy. Przecie¿ ktoœ, kto jest praktykiem wie, jak
wygl¹da rozprawa. Strona zadaje pytanie, a sê-
dzia mówi: proszê pana, na ten temat ju¿ zezna-
wano, ta sama strona zeznawa³a albo ktoœ inny
zeznawa³, ta okolicznoœæ jest wyjaœniona, proszê
nie zadawaæ pytañ. I wtedy ta strona mówi: bar-
dzo przepraszam, proszê spojrzeæ, w trakcie roz-
prawy takiej a takiej ten œwiadek na ten temat je-
szcze jednak nie zeznawa³. A w tym momencie ja-
ka bêdzie polemika, na podstawie czego? Przecie¿
ten cz³owiek nie bêdzie dysponowa³ na bie¿¹co za-
pisem tego, co dzia³o siê na sali rozpraw. W zwi¹z-
ku z tym nie bêdzie ¿adnej argumentacji i tym sa-
mym wymiany pogl¹dów, a przecie¿ na tym pole-
ga proces. W zwi¹zku z tym po to, ¿eby unikn¹æ
tych wszystkich przeszkód w dochodzeniu w spo-
sób rzetelny roszczeñ przez strony postêpowania,
z jednej strony te, które czegoœ siê domagaj¹,
a z drugiej strony te, które siê czegoœ obawiaj¹
i które maj¹ siê przecie¿ prawo broniæ, strony mu-
sz¹ mieæ dostêp do zapisu pisemnego przebiegu
rozprawy.

Dlatego ja, proszê Wysokiego Senatu, zg³aszam
poprawkê, która zmierza³aby do tego, ¿eby nieza-
le¿nie od tego zapisu dŸwiêkowego by³y spo-
rz¹dzane równie¿ zapisy w formie pisemnej, czyli
¿eby na ¿¹danie strony dokonywano transkrypcji
tego zapisu w ca³oœci albo w czêœci. Nie przypusz-
czam, ¿eby strony torpedowa³y dzia³alnoœæ wy-
miaru sprawiedliwoœci i na zapas sk³ada³y takie
wnioski, bo nikt nie bêdzie sk³ada³ takiego wnios-
ku, je¿eli nie bêdzie to dotyczy³o jakiejœ istotnej
czêœci postêpowania dowodowego. Ale gdy chodzi
zw³aszcza o jakieœ zeznania bardzo decyduj¹ce
o wyniku rozprawy, czy jakieœ zeznania, w któ-
rych siê przywo³uje dziesi¹tki cyfr, jakieœ wyli-
czanki, to trudno, ¿eby ktokolwiek to spamiêta³
czy te¿ ¿eby dokonywa³ sobie potem we w³asnym
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zakresie transkrypcji. Wobec tego lepiej to pozo-
stawiæ inicjatywie strony, a nie, jak tutaj przewi-
dziano, inicjatywie przewodnicz¹cego, który mu-
sia³by siê jeszcze zwracaæ do prezesa s¹du. Po co
ta biurokracja? Jak praktycznie ma to wygl¹daæ?
Jest sprawa i sêdzia orientuje siê, ¿e warto by to
wszystko jednak mieæ w formie pisemnej. I co, ma
przerwaæ rozprawê i biec do prezesa s¹du pytaæ
o zgodê? Przecie¿ to jest jakieœ rozwi¹zanie zu-
pe³nie nie¿yciowe, wrêcz absurdalne. Dlatego, ¿e-
by temu ca³emu rozwi¹zaniu prawnemu, które
generalnie rzecz bior¹c, w zakresie zapisu audio-
wizualnego jest s³uszne, nadaæ sens, zg³aszam
poprawkê zmierzaj¹c¹ do tego, ¿eby nie prezes
s¹du decydowa³, tylko ¿eby przewodnicz¹cy pro-
wadz¹cy rozprawê na wniosek strony decydowa³
o dokonaniu transkrypcji przebiegu rozprawy z te-
go zapisu audiowizualnego na zapis pisemny.
Myœlê, ¿e wtedy to bêdzie godne przyjêcia. Myœlê,
¿e wtedy nie bêdzie obiekcji Krajowej Rady S¹do-
wnictwa ani Naczelnej Rady Adwokackiej i wszyst-
ko bêdzie siê mieœci³o w granicach rozs¹dku i pro-
cedury, która rzeczywiœcie bêdzie transparentna
i bêdzie gwarantowa³a wszystkim stronom prawo
do obrony. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-

ki Senacie!
Niew¹tpliwie trzeba obiema rêkami podpisaæ

siê pod t¹ inicjatyw¹ i aprobowaæ j¹. Jako wielo-
letniemu adwokatowi, wystêpuj¹cemu po ró¿-
nych stronach i w bardzo drastycznych procesach
politycznych, w których naruszano zasady obiek-
tywizmu i prawa do rzetelnego procesu, zgodnie
z tym, jak rozumiem przepis art. 6 konwencji
praw cz³owieka, wydaje mi siê, ¿e ten zapis dŸwiê-
ku albo obrazu i dŸwiêku bêdzie przede wszyst-
kim chroni³ nas przed ewidentnymi, zamierzony-
mi b¹dŸ niezamierzonymi, manipulacjami sêdzie-
go treœci¹ protoko³u. To jest bardzo istotne. Bar-
dzo czêsto by³a arbitralna decyzja, co ma znaleŸæ
siê w protokole, a co nie. Sêdzia dyktowa³ z zeznañ
œwiadka, zw³aszcza w procesach politycznych, to,
co by³o, jego zdaniem – nie bêdê mówi³ o ca³ym za-
pleczu, które za tym sta³o – istotne i to, jak ta treœæ
powinna wygl¹daæ. I w tym zakresie, jak myœlê,
jest to ogromnie wa¿ne przede wszystkim dla rze-
telnoœci przekazu i odzwierciedlenia rzeczywiste-
go przebiegu rozprawy oraz treœci przeprowadza-
nych dowodów, a poza tym dla poprawnoœci
wnioskowania z tych dowodów.

Jedn¹ spraw¹, jaka mnie tutaj niepokoi
w œwietle moich negatywnych a nie pozytywnych
doœwiadczeñ, jest ten zapis, ¿e utrwalenie prze-
biegu posiedzenia, gdy ze wzglêdów technicznych
nagrywanie dŸwiêku i obrazu nie jest mo¿liwe, ma
byæ wy³¹cznie pisemnie. To te¿ ocenia sêdzia.
I wyobra¿am sobie proces polityczny, w czasie
którego nagle coœ zaczyna szwankowaæ – a mia-
³em te¿ takie doœwiadczenia, jak w procesie byd-
goskim, procesie kwidzyñskim, sterowanym
z Warszawy, z Ministerstwa Sprawiedliwoœci czy
MSW, z bezpoœredniego nas³uchu na rzecz sêdzie-
go, mam takie doœwiadczenia, to by³o te¿ ujawnio-
ne dowodowo – i w takim przypadku, gdy jest ja-
kieœ tam sprzê¿enie techniczne, jest to wy³¹cznie
pisemnie. Czy konieczne jest s³owo „wy³¹cznie”?
Czy nie mo¿na w takich sytuacjach czymœ tego za-
st¹piæ albo robiæ technik¹ mieszan¹? Czy to musi
byæ tak albo – albo? Mnie to niepokoi, bo kto te
wzglêdy techniczne… Czyli to bêdzie dla sêdziego
tryb wybiórczy, bo w zasadzie to uznaniowe, czy
wzglêdy techniczne pozwalaj¹ na to, czy nie po-
zwalaj¹, nie ma tu jakiegoœ miernika. A je¿eli po-
jawi siê na przyk³ad zarzut, ¿e by³a manipulacja
t¹ niemo¿liwoœci¹ utrwalania technicznego, to ja-
ki to ma byæ zarzut? O wy³¹czenie sêdziego? I bê-
dzie, ju¿ to czujê, znaj¹c praktykê postêpowania,
w niektórych sytuacjach równie¿ procesowy za-
rzut manipulowania tym art. 157 §11. To chcê je-
szcze wnieœæ do tej sprawy jako praktyk, aprobu-
j¹c w pe³ni wk³ad ustawy w sferê pog³êbiania pra-
worz¹dnoœci i rzetelnoœci procesu. Wydaje siê je-
dnoczeœnie, ¿e ogromnie wa¿na jest historia zrów-
nania w tym zakresie stenogramu z protokó³em,
bo bardzo czêsto dla oceny wiarygodnoœci danego
dowodu czy dla przeprowadzenia danego dowodu
ten zapis dŸwiêkowy daje ogromnie du¿o. Samo
wahanie, tembr g³osu – to jest równie¿ znacz¹ce.

Nastêpny argument. Nie zg³aszaj¹c zastrze¿eñ,
podam praktyczn¹ uwagê. Je¿eli chodzi o postê-
powanie odwo³awcze, to bêdzie to, prawdê mó-
wi¹c, takie postêpowanie, ¿e ten materia³ bêdzie
przes³uchiwa³ tylko jeden sêdzia, bo z regu³y jest
sêdzia referent i jest dwóch sêdziów, którzy opie-
raj¹ siê na tym, co mówi referent, na jego ocenie.
Czyli nie bêdzie bezpoœrednioœci oceny przez sê-
dziów, bo jak akta le¿¹ na stole i protokó³ mo¿na
podkreœliæ, to… I czy wobec tego nie bêdzie nastê-
pnych wniosków obroñców – przynajmniej ja bym
takie sk³ada³ – w postêpowaniu rewizyjnym o od-
s³uchanie nagrania przez ca³y sk³ad sêdziowski?
Je¿eli pojawi siê zarzut z art. 4 czy któregoœ tam
innego co do b³êdów logicznych w wywodzeniu
wniosków z przeprowadzonego materia³u dowo-
dowego, to si³¹ rzeczy wspomniane wnioski bêd¹,
i nale¿y sêdziów o tym pouczyæ, o przes³uchanie
w toku rozprawy równie¿ tego, co by³o przedmio-
tem zarzutu. Bo sêdzia referent ma taki obo-
wi¹zek i bêdzie domniemanie, ¿e on wszystko
przes³ucha³, natomiast sêdziowie wspó³decydu-
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j¹cy z regu³y nie s¹ zobowi¹zani do tego, ¿eby
w ca³ej sesji – a czasem to jest kilkadziesi¹t tomów
akt – to wszystko przeœledziæ, tylko opieraj¹ siê na
zdaniu sêdziego referenta, a cz³owiek jest tylko
cz³owiekiem, sêdzia te¿ jest tylko cz³owiekiem.
Czasem mo¿emy siê odwo³ywaæ do ca³ego sk³adu,
a je¿eli odwo³ujemy siê do sk³adu, to chcemy, ¿eby
ten materia³ by³ przedmiotem bezpoœredniego og-
l¹du, bo nieraz chodzi tu o zasadnicze, wielkiej
wagi dla stron oceny ich sprawy.

Z ogromnym aplauzem odnoszê siê do tej ini-
cjatywy – ¿yczê wszystkiego najlepszego – i do bo-
gatej wyobraŸni, która temu towarzyszy, ale
wszelka wyobraŸnia nie jest w stanie dorównaæ
rzeczywistoœci. Oby ta rzeczywistoœæ sprawdzi³a
to w sposób pozytywny. Bardzo dziêkujê panom
ministrom za przeprowadzenie tej inicjatywy i za
tê ustawê.

Oczywiœcie tutaj jest problem co do transkryp-
cji. Wed³ug §4 w art. 158 sporz¹dzenie transkryp-
cji mo¿e zarz¹dziæ prezes s¹du. Tak, ale wed³ug
art. 525 ka¿da ze stron mo¿e ¿¹daæ odpisów tran-
skrypcji, w zwi¹zku z tym jest to wszystko pod
kontrol¹ stron. I to jest bardzo istotne, bo wtedy
jednoczeœnie mamy mo¿liwoœæ przygl¹dania siê,
mówiê to jako adwokat, co dany sêdzia uzna³ za
wa¿ne i da³ do transkrypcji, a mo¿e te¿ paœæ za-
rzut, dlaczego nie uzna³ czego innego za wa¿ne,
czego nie da³ do transkrypcji i dlaczego. Ale to ju¿
jest dzielenie w³osa na czworo, co pozostawiam
stronom i ich adwokatom wystêpuj¹cym w proce-
sie. Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze. Dziêkujê,
Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Smu-

lewicz z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.
Informujê te¿, ¿e wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Cichoñ.

Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-
waæ do przedstawionego wniosku? Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Jacek Czaja: Tak, tak.)

Teraz? To proszê uprzejmie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Jacek Czaja:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przepraszam, ¿e zajmê jeszcze chwilê, ale kwe-

stia jest bardzo istotna i tak¿e w dyskusji podno-

szone by³y bardzo wa¿kie argumenty co do tego
przed³o¿enia rz¹dowego.

Pan senator Zientarski powo³ywa³ siê na opi-
nie wydane przez Krajow¹ Radê S¹downictwa
i Naczeln¹ Radê Adwokack¹. Chcia³bym kró-
ciutko, dos³ownie w dwóch zdaniach, odnieœæ
siê do tych argumentów, jakie by³y podniesione.
Otó¿ w toku bardzo szerokich konsultacji ze
wszystkimi œrodowiskami prawniczymi uzyska-
liœmy wiele pozytywnych opinii, ale chcia³bym
zwróciæ szczególn¹ uwagê Wysokiej Izby na dwie
z nich. Chodzi mianowicie o opiniê Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz opiniê Hel-
siñskiej Fundacji Praw Cz³owieka. Te dwa zda-
nia dwóch jak¿e ró¿nych œrodowisk s¹ zbie¿ne
w swojej bardzo pozytywnej ocenie tego przed³o-
¿enia z uwagi na fakt, ¿e wskazuj¹ interes wy-
miaru sprawiedliwoœci i dobro uczestników po-
stêpowania jako ten cel nadrzêdny, który powi-
nien byæ realizowany w toku postêpowañ s¹do-
wych. Mówi¹c inaczej: jakkolwiek widzimy pew-
ne k³opoty natury technicznej zwi¹zane z obs³u-
g¹ tego systemu przez sêdziów, choæby na star-
cie, to jednak z punktu widzenia bilansu przed-
siêwziêcia interes strony jest w tej sprawie ewi-
dentnie przewa¿aj¹cy, co do tego nie ma w¹tpli-
woœci.

Tu chcia³bym krótko odnieœæ siê do kwestii, czy
sêdziowie odwo³awczy napotkaj¹ z tego tytu³u ja-
kieœ niekorzystne skutki. Pewnie tak, tylko je¿eli
pomyœlimy o interesie wymiaru sprawiedliwoœci,
to ewidentnie trzeba daæ prymat temu interesowi
ministrowi sprawiedliwoœci, a nie procedowaniu
przez sêdziów odwo³awczych. Podkreœlê jeszcze,
powo³uj¹c siê tak¿e na swoje doœwiadczenie jako
sêdziego odwo³awczego, ¿e nie jest to normalna
sytuacja, w której tylko sêdzia sprawozdawca zna
akta sprawy.

(G³os z sali: To jest mniemanie, ¿e wszyscy zna-
j¹ akta, a to nieprawda.)

Przytoczê bardzo dobre rozwi¹zanie szkockie,
wed³ug którego w s¹dzie najwy¿szym dopiero po
wydaniu orzeczenia w danej sprawie losuje siê,
który z cz³onków sk³adu sêdziowskiego bêdzie pi-
sa³ uzasadnienie. To jest niezwykle dobry instru-
ment, który skutecznie mobilizuje wszystkich
cz³onków sk³adu do zapoznania siê z materia³em
dowodowym w tej sprawie.

(G³os z sali: PrzejdŸmy do realiów.)
I ostatnia kwestia dotycz¹ca poprawki pana se-

natora Cichonia. Rz¹d jest przeciwny tej popraw-
ce. Stworzylibyœmy model niezwykle kosztowny,
œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e nie ma takiego pañ-
stwa w Europie, które by podo³a³o ciê¿arowi fi-
nansowemu dokonywania transkrypcji na ¿¹da-
nie stron na koszt Skarbu Pañstwa.

(G³os z sali: A na koszt klienta?)
Je¿eli na koszt klienta, Panie Senatorze, to nie

potrzeba specjalnego przepisu, bo klient mo¿e
pójœæ do wyspecjalizowanej firmy i uzyskaæ tak¹
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transkrypcjê. Nie musimy przepisów k.p.c. w tej
sprawie…

(G³os z sali: Ale trzeba poœwiadczyæ wa¿noœæ
dowodu.)

Najbardziej zaawansowany system brytyjski,
który ju¿ od wielu lat bazuje na nagraniu, rzeczy-
wiœcie przewiduje mo¿liwoœæ transkrypcji, ale
jest wyraŸny przepis szczególny, który mówi
o tym, ¿e transkrypcja odbywa siê na koszt stro-
ny wnioskuj¹cej o ni¹. I jeœliby taka poprawka
by³a z³o¿ona, to oczywiœcie mo¿na by siê nad ni¹
zastanowiæ, tylko pytanie po co, skoro ten sam
efekt mo¿na uzyskaæ bez wprowadzania takich
zapisów do k.p.c.

Wysoka Izbo, reasumuj¹c, bardzo proszê o to,
aby Wysoka Izba by³a ³askawa zaakceptowaæ to
przed³o¿enie w wersji niezmienionej, czyli uchwa-
lonej przez Sejm. Wnoszê tak¿e w imieniu rz¹du
o odrzucenie wczeœniej z³o¿onych poprawek,
o których by³a mowa w wyst¹pieniu pana senato-
ra sprawozdawcy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Ustawodaw-
cz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postê-
powania karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 865,
a sprawozdanie komisji w druku nr 865A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotow¹ ustaw¹ Komisja Ustawodawcza

zajmowa³a siê w dniu wczorajszym i po zapozna-
niu siê z tym projektem, po zapoznaniu siê ze sta-
nowiskiem wnioskodawcy – a jest to projekt
rz¹dowy – a tak¿e po zapoznaniu siê z opini¹ Biu-
ra Legislacyjnego komisja rekomenduje Wysokiej
Izbie przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Sprawa dotyczy doœæ specyficznej sytuacji,
a mianowicie bêdziemy zmieniaæ ustawê, która

jeszcze nie wesz³a w ¿ycie, a koniecznoœæ tej zmia-
ny zachodzi z tego tytu³u, ¿e w miêdzyczasie zda-
rzy³y siê nastêpuj¹ce sytuacje. Ten projekt usta-
wy przewiduje nowelizacjê w zasadzie tylko
dwóch artyku³ów kodeksu karnego, art. 43 §1
oraz art. 49a, mimo ¿e ta ustawa zmieniaj¹ca od-
nosi siê do ustawy z 5 listopada 2009 r. o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postê-
powania karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw.

Jeœli chodzi o pierwsz¹ zmianê, ma ona napra-
wiæ sytuacjê zwi¹zan¹ z tym, ¿e tak zwana ustawa
hazardowa, która by³a uchwalona 19 listopada
2009 r. – czyli ju¿ po uchwaleniu ustawy, któr¹
zmieniamy – wprowadzi³a nowy œrodek karny,
w tym¿e artykule, którego dotyczy omawiana
zmiana, ale ustawa hazardowa wesz³a w ¿ycie
1 stycznia bie¿¹cego roku, a ta regulacja, któr¹
obecnie zmieniamy, ma wejœæ w ¿ycie dopiero
8 czerwca 2010 r., czyli jest jeszcze w okresie va-
catio legis. Pierwsza z tych dwóch wymienionych
ustaw wprowadzi³a nowy œrodek karny w postaci
zakazu wstêpu do oœrodków gier i uczestnictwa
w grach hazardowych, ale ta wczeœniejsza usta-
wa, któr¹ zmieniamy, takiego œrodka karnego nie
przewidzia³a. I w zwi¹zku z tym, je¿eli po 8 czer-
wca zdarzy³aby siê sytuacja, ¿e ten œrodek karny
mia³by byæ zastosowany, to w art. 43 nie by³oby
odniesienia do tego nowego œrodka karnego, a ten
artyku³ konkretnie okreœla, w jakim wymiarze
czasowym s¹d mo¿e orzekaæ takie œrodki karne.
Innymi s³owy, trzeba naprawiæ sytuacjê, która za-
istnia³a w zwi¹zku z ró¿nymi terminami wchodze-
nia ustaw w ¿ycie. I taka w³aœnie naprawa siê do-
kona, je¿eli Wysoki Senat przyjmie tê ustawê.

Je¿eli chodzi o drug¹ zmianê, o art. 49a, to ona
dotyczy w zasadzie pewnego b³êdu, jaki siê poja-
wi³ ju¿ na etapie uchwalania ustawy, któr¹ bê-
dziemy zmieniaæ, a dotyczy on tego, ¿e na etapie
prac senackich nie zgodziliœmy siê na to, by z ko-
deksu karnego wykreœliæ zapisy o tak zwanych
czynach chuligañskich, co siê wi¹za³o oczywiœcie
z ró¿nymi konsekwencjami w kodeksie karnym –
oprócz definicji, tu wchodzi w grê jeszcze inny tryb
orzekania w takich sprawach, inny tryb karania,
orzekania o pewnych kwestiach zwi¹zanych z na-
wi¹zkami itd., itd. Oczywiœcie Sejm równie¿ to
przyj¹³, podzieli³ nasze stanowisko i te zapisy
w kodeksie karnym maj¹ byæ utrzymane. Tylko ¿e
nowelizacja na tamtym etapie nie uwzglêdni³a ko-
niecznoœci utrzymania równie¿ pewnego odwo³a-
nia w art. 49a – to w kodeksie karnym – do przepi-
su, w którym mówi siê o kwestiach zwi¹zanych
z orzekaniem nawi¹zki. I tam brakuje w³aœnie od-
niesienia do przepisów dotycz¹cych czynów chu-
ligañskich, bo z zasady jest tak, ¿e je¿eli czyn zo-
sta³ pope³niony z pobudek o charakterze chuli-
gañskim, to jest mo¿liwoœæ orzekania nawi¹zki na
okreœlone cele. Te cele mog¹ byæ te¿ realizowane
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za poœrednictwem stowarzyszeñ i innych organi-
zacji spo³ecznych, które dzia³aj¹ w sferze okreœlo-
nej w kodeksie karnym, i orzeczona nawi¹zka ma
trafiæ do organizacji w zale¿noœci od tego, jakie by-
³o ukierunkowanie czynu chuligañskiego, je¿eli
chodzi o naruszenie pewnego dobra publicznego.

W zwi¹zku z tym, ¿e te dwie zmiany s¹ doœæ
oczywiste, na posiedzeniu komisji nie by³o wiêk-
szej dyskusji, bo sprawa jest jednoznaczna – mu-
simy doprowadziæ do tego, ¿eby system w kodek-
sie karnym by³ zupe³ny i zamkniêty, ¿eby nie by³o
tutaj luk prawnych. I temu w³aœnie ta ustawa ma
s³u¿yæ.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Ustawodaw-
czej wnoszê o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-

sjê sejmow¹.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Proszê bardzo, pan minister Wrona.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie, rzeczywiœcie ta nowelizacja,

tak jak powiedzia³ szanowny pan senator, ma
charakter techniczny, po prostu trzeba zrobiæ
coœ, co zlikwiduje pewn¹ niezgodnoœæ. No, w³aœci-
wie ta niezgodnoœæ by³a nieunikniona w sytuacji,
kiedy kilkanaœcie dni dzieli³o uchwalenie jednej
ustawy od drugiej. Baz¹ nowelizacji by³ ten sam
tekst ustawy, ale to by³y dwie nowelizacje. Dlate-
go te¿ trzeba je teraz uzgodniæ miêdzy sob¹ i dopa-
sowaæ tak, aby obie te instytucje, czyli zarówno
œrodek karny w postaci zakazu wstêpu do oœrod-
ków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, jak
i nowe ustawienie czasu trwania tych œrodków
karnych, którego dokonano w innej nowelizacji,
mog³y obowi¹zywaæ razem.

Oczywiœcie kwestia wystêpku o charakterze
chuligañskim, która to instytucja zosta³a przy-
wrócona przez Senat, te¿ musi zostaæ uwzglê-
dniona w art. 49 kodeksu karnego. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Czys¹ jakieœpytaniadopanaministra?Niema.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przypominam równie¿, ¿e przemówienie sena-

tora w dyskusji nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ
minut oraz ¿e podpisane wnioski o charakterze le-
gislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra
Zientarskiego.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
W³aœciwie to chcia³bym wyraziæ aprobatê, zdecy-

dowan¹ aprobatê dla tego projektu. Pan minister
tak krótko przedstawi³ sytuacjê, bo pan senator
przewodnicz¹cy Paczkowski zrobi³ to bardzo dok³a-
dnie, wnikliwie. Wydawa³o siê na pozór, ¿e sprawa
jest bardzo skomplikowana prawnie. Ale nie wnosi-
my tutaj ¿adnej nowej treœci merytorycznej, chodzi
jedynie o zabieg legislacyjny maj¹cy na celu upo-
rz¹dkowanie i, ¿e tak powiem, wprowadzenie w³a-
œciwego stosunku tych ustaw do siebie, uporz¹dko-
wanie systemowe prawa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostêpnia-
niu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko oraz
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 860,
a sprawozdanie komisji w druku nr 860A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Tery-
torialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komi-
sji Œrodowiska, pana senatora Stanis³awa Gorczy-
cê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy o udostêpnia-

niu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
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udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko oraz
niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm
w dniu 29 kwietnia 2010 r., jest doprecyzowanie
oraz uporz¹dkowanie funkcjonowania systemu
ocen oddzia³ywania na œrodowisko oraz uspra-
wnienie procedur administracyjnych w tym za-
kresie. Zmiana ustawy jest istotn¹ prób¹ roz-
wi¹zania najpilniejszych i najwa¿niejszych pro-
blemów, jakie pojawiaj¹ siê w zwi¹zku ze stoso-
waniem przepisów przedmiotowej ustawy w prak-
tyce. Wprowadzenie okreœlonych zmian prowadzi
do uproszczenia obowi¹zuj¹cej procedury dla in-
westorów.

Przedmiotowy akt prawny wprowadza zmiany
w nastêpuj¹cych ustawach: z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane, z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony œrodowiska, z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym i z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Ustawa jest przedmiotem prac Senatu.
W dniu 11 maja 2010 r. odby³o siê posiedzenie se-
nackiej Komisji Œrodowiska wraz z Komisj¹
Wspóln¹ Rz¹du i Samorz¹du Terytorialnego, pod-
czas którego przyjêto osiem propozycji poprawek.
Wprowadzone poprawki maj¹ na celu dostosowa-
nie przepisów nowelizowanej ustawy do obo-
wi¹zuj¹cych regulacji innych ustaw, doprecyzo-
wanie przepisów, skorygowanie b³êdnych ode-
s³añ, wprowadzenie prawid³owej terminologii,
a tak¿e zapewnienie sformu³owania przepisów
zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej. Po-
prawki maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy, redak-
cyjny i koryguj¹cy b³êdne odes³ania.

Poprawka pierwsza ma charakter porz¹dkuj¹cy
z uwagi na zmianê przepisów wprowadzaj¹cych
ustawê z dnia 8 kwietnia 2010 r. o wspieraniu roz-
woju us³ug i sieci telekomunikacyjnych. Zmiany
polegaj¹ na wprowadzeniu prawid³owych odes³añ
do obowi¹zuj¹cych przepisów oraz uporz¹dkowa-
niu systematyki jednostek redakcyjnych.

Poprawki druga i trzecia stanowi¹ nastêpstwo
zmiany brzmienia przepisów art. 29 ustawy – Pra-
wo budowlane dokonanej w przedmiotowej usta-
wie. Poprawki maj¹ na celu usuniêcie rozbie¿no-
œci pomiêdzy przepisami ustawy – Prawo budow-
lane a przepisami ustawy o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³e-
czeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko.

Poprawka pi¹ta ma charakter porz¹dkuj¹cy
przepisy w ustawie z dnia 8 kwietnia 2010 r.
o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunika-
cyjnych. W art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostêp-
nianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko zo-
sta³a dodana regulacja okreœlona w lit. g, co spo-

wodowa³o istnienie dwóch obowi¹zuj¹cych prze-
pisów zawartych w tej samej jednostce redakcyj-
nej. W zwi¹zku z tym wprowadzono zmiany pole-
gaj¹ce na dodaniu lit. h, w brzmieniu: „przed-
siêwziêæ polegaj¹cych na zmianie lub rozbudowie
przedsiêwziêæ wzajemnych w lit. a–g;”.

Na uwagê zas³uguje poprawka siódma, która
zapewnia spójnoœæ terminologiczn¹ w ramach sy-
stemu prawa poprzez prawid³owe stosowanie po-
jêæ w zakresie ochrony przyrody, eliminuj¹c tym
samym ewentualne w¹tpliwoœci interpretacyjne.

Z kolei poprawki czwarta i ósma dotycz¹ niece-
lowoœci zamieszczenia formu³y: w art. 1 pkt 12
lit. a, w pkcie 6 „z zastrze¿eniem ust. 1a–1c”
i w art. 5 pkt 4 lit. a, w ust. 1 „z zastrze¿eniem
ust. 2 i 2a”. Skreœlenie zwrotu „z zastrze¿eniem”
usunie w¹tpliwoœci interpretacyjne, ponadto
zwrot ten nie zawiera ¿adnej treœci normatywnej.

Poprawka szósta ma na celu wy³¹cznie zmianê
pod wzglêdem gramatycznym wyrazu „oddzia³y-
wanie”, który zastêpuje siê wyrazem „oddzia³y-
waniu”.

Konkluduj¹c, powiem, ¿e poprawki Senatu za-
s³uguj¹ na poparcie, poniewa¿ doprecyzowuj¹
proponowane przepisy i prowadz¹ do ich pe³nej
zgodnoœci z przepisami ustawy o udostêpnianiu
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale
spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o oce-
nach oddzia³ywania na œrodowisko oraz niektó-
rych innych ustaw. Dziêkujê bardzo.

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

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

Panie Senatorze, poproszê z powrotem, bo s¹
pytania.

Pan senator Skurkiewicz, potem pan senator
Pupa.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, moje pytanie dotyczy art. 5

omawianej ustawy, gdzie zostaje wprowadzony
art. 52a. Nie bêdê przytacza³ ca³ego brzmienia,
tylko fragment: gospodarka leœna nie narusza za-
kazu, o którym mowa w art. 52 ust. 1, je¿eli jest
prowadzona na podstawie planów lub progra-
mów, które zosta³y podane itd., itd. Jak pan myœ-
li, czy nie nale¿a³oby z tego zapisu wykreœliæ s³ów
„lub programów”: gospodarka leœna w naszym
kraju jest prowadzona na podstawie planu
urz¹dzenia lasu i za³¹czników do tego planu?
W pañstwie polskim nie ma programów, na pod-
stawie których prowadzona by by³a gospodarka
leœna, wiêc ten zapis jest zbêdny. Czy nie uwa¿a
pan, ¿e powinien on zostaæ usuniêty?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Pupa, proszê uprzejmie.
Niech pan zapisze pytanie, Panie Senatorze.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Ja mam takie pytanie, Panie Senatorze Spra-
wozdawco. Ustawa zosta³a przygotowana pó³tora
roku temu przez obecny parlament, mo¿na po-
wiedzieæ. Czy nie uwa¿a pan, ¿e w tej poœpiesznie
przygotowanej ustawie jest zbyt du¿o b³êdów,
które nale¿a³oby poprawiæ? Czy nie uwa¿a pan, ¿e
zapis, który w jakiœ sposób eliminuje czy wy³¹cza
stosowanie przepisów kodeksu postêpowania ad-
ministracyjnego, jest powa¿nym b³êdem i uchy-
bieniem w tej ustawie?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panowie Sena-
torowie! Na wspólnym posiedzeniu Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Œrodowiska rz¹d zaproponowa³
szeœæ poprawek, a legislatorzy – dwie. Muszê
stwierdziæ, ¿e wiêkszoœci¹ g³osów jedna i druga
poprawka… wszystkie poprawki praktycznie zo-
sta³y przyjête na wspólnym posiedzeniu komisji.
W zwi¹zku z tym na posiedzeniu komisji nie dys-
kutowaliœmy na temat poprawki pi¹tej, bo, jak so-
bie przypominam, szesnaœcie g³osów by³o za, czyli
prawie wszyscy obecni przyjêli jednomyœlnie tê
poprawkê. W zwi¹zku z tym dobrze by³oby popro-
siæ ministra œrodowiska, ¿eby ustosunkowa³ siê,
je¿eli jest taka potrzeba, do tej poprawki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Senatorze, mam pytanie. Poniewa¿ nie
znam szczegó³owo wszystkich zapisów ustawo-
wych, poprawek nowelizuj¹cych, chcê zapytaæ,
czy ta ustawa w ogóle odnosi siê, a jeœli tak, to
w jakim wymiarze, do alei drogowych, czy nie do-
tyka w ogóle tego problemu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Skurkiewicz, proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, nie zrozumia³ pan mo¿e do

koñca intencji mojego pytania, bo w ogóle nie by³o
poprawki odnosz¹cej siê do art. 52a.

(Senator Stanis³aw Gorczyca: No w³aœnie.)
Kierujê to pytanie do pana jako sprawozdawcy

komisji, bo ta sprawa by³a dyskutowana podczas
posiedzenia komisji. Pan ma wykszta³cenie leœne
i pan zna gospodarkê leœn¹ jak niewiele osób na
tej sali. Dlatego pytam, czy mo¿e pan jako spra-
wozdawca komisji wyraziæ opiniê, maj¹c do dys-
pozycji wszelkie dane, które przedstawia nam ta
ustawa… Czy nie uwa¿a pan, ¿e umieszczenie
akurat w tym zapisie s³ów „lub programów” jest
zbêdne, jest zbyteczne? Ja rozumiem, ¿e to jest
byæ mo¿e jakaœ implementacja prawa unijnego.
Byæ mo¿e gospodarka leœna w innych krajach
Unii Europejskiej odbywa siê na podstawie pro-
gramów, ale w naszym kraju odbywa siê na pod-
stawie planu urz¹dzenia lasu, nie ma programów.
Czy nie uwa¿a pan, ¿e to jest zbyteczne?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:

Tak, ustawa ta odnosi siê równie¿ do drzew
przydro¿nych.

Jeœli chodzi o pana pytanie, to nie potrafiê teraz
tak ad hoc ustosunkowaæ siê do tego. Chcia³bym
powiedzieæ, ¿e od prawie dziesiêciu lat, od kiedy
jestem w parlamencie, zajmujê siê ochron¹ œro-
dowiska, ale wykszta³cenie mam raczej ekonomi-
czne, a nie leœne, tak ¿e chcê to sprostowaæ. Nie
potrafiê, tak jak powiedzia³em wczeœniej, zaj¹æ je-
dnoznacznego stanowiska w tej sprawie. Jestem
zaskoczony. Byæ mo¿e po g³êbszym przemyœleniu
tego dojdê do takiego samego wniosku jak pan se-
nator, ale dzisiaj nie potrafiê zaj¹æ ostatecznego
stanowiska.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Stanis³aw Gorczyca: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster œrodowiska.
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Czy pan minister Gaw³owski pragnie zabraæ
g³os w tej sprawie i przedstawiæ stanowisko
rz¹du?

Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan minister ju¿ siê zbli¿y³. Proszê bardzo, Pa-
nie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Spróbujê pomóc senatorowi sprawozdawcy,

ale zanim to nast¹pi, powiem, ¿e tak jak pan mar-
sza³ek zauwa¿y³, jest to inicjatywa poselska, ini-
cjatywa, która jest popierana przez rz¹d. My abso-
lutnie dostrzegamy potrzebê uproszczenia nie-
których procedur dotycz¹cych decyzji œrodowis-
kowych. I myœlê, ¿e tak jak w Sejmie, gdzie ta
ustawa uzyska³a praktycznie jednomyœlne
poparcie, bo 1 pose³ wstrzyma³ siê od g³osu i 1 by³
przeciw, tak i w Senacie bêdzie to siê toczy³o podo-
bnymi drogami.

Odpowiadaj¹c na postawione pytania, po-
wiem, ¿e pan senator Skurkiewicz rzeczywiœcie
ma racjê. Gospodarka leœna oparta jest na pla-
nach urz¹dzania lasów. To, co tu jest, to jest za-
pis, który odnosi siê do implementacji dyrektywy
unijnej. Ten zapis mówi tylko i wy³¹cznie o tym,
¿e byæ mo¿e w przysz³oœci… My tego dzisiaj nie
wykluczamy. Bêdzie zmiana ustawy o lasach
i pojawi siê program, który bêdzie tam funkcjo-
nowa³, i wtedy dodatkowo trzeba bêdzie zmieniaæ
jeszcze tê ustawê. To niczemu nie przeszkadza,
choæ jak Wysoka Izba zdecyduje siê to wykreœliæ,
to nic nadzwyczajnego siê nie zdarzy. Nie ma ¿a-
dnego problemu, absolutnie nie chcia³bym, ¿eby
by³o przekonanie, ¿e z powodu tego s³owa „pro-
gramy” bêdzie jakiœ du¿y k³opot w realizacji tej
ustawy. Wydaje nam siê, ¿e z takiego praktyczne-
go, technicznego punktu widzenia lepiej zosta-
wiæ ten zapis na przysz³oœæ. Ale, tak jak powie-
dzia³em, jak pañstwo zdecydujecie inaczej, to ab-
solutnie jakiegoœ nadzwyczajnego problemu nie
bêdzie.

Kwestia za¿alenia. Dzisiaj w procedurze postê-
powania – pyta³ o to pan przewodnicz¹cy Pupa –
jest mniej wiêcej tak, ¿e jest z³o¿ona dokumenta-
cja i organ w³aœciwy, regionalna dyrekcja, mo¿e
wezwaæ do sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania.
I w zasadzie na tym etapie ma takie wyjœcie, ¿e od-
rzuca ten wniosek o decyzjê œrodowiskow¹ bez ra-

portu albo zawiesza postêpowanie. Z praktyczne-
go punktu widzenia lepiej jest, ¿eby zawiesi³a, in-
westor uzupe³nia raport – ona wydaje decyzjê. Bo
je¿eli odrzuci, procedura bêdzie d³u¿sza. To, co
dzisiaj jest zaproponowane w nowelizacji, de facto
jest wsparciem inwestorów, którzy s¹. Je¿eli pañ-
stwo zdecydujecie siê wykreœliæ tego typu mo¿li-
woœæ, de facto przed³u¿ycie procedurê zwi¹zan¹
z wydawaniem decyzji œrodowiskowych. De facto
bêd¹ to ponownie sk³adaæ i powtarzaæ j¹ jeszcze
raz. Tak wiêc lepiej j¹ zawiesiæ…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Na pewno nie.)
Na pewno, Panie Przewodnicz¹cy. Mo¿emy

mieæ ró¿ne zdania, ale na pewno tak.
(Senator Zdzis³aw Pupa: Wed³ug pana mini-

stra.)
Nie, wed³ug administracji, to znaczy wed³ug

tych ludzi, którzy tym siê zajmuj¹ na co dzieñ. Na
pewno tak. Wed³ug tych, którzy sporz¹dzaj¹ ra-
porty, na pewno tak, wed³ug tych, którzy siê na
tym znaj¹, na pewno tak.

I wreszcie sprawa dotycz¹ca alei drogowych.
W tej ustawie, w noweli jest zapis, bodaj¿e art. 83.
Tak jak do tej pory, decyzje dotycz¹ce alei drogo-
wych bêdzie wydawa³ wójt, burmistrz, prezydent
w³aœciwy. Tutaj siê pojawia obowi¹zek uzgo-
dnieñ, konsultacji z w³aœciw¹ regionaln¹ dyrekcj¹
ochrony œrodowiska. To jest zapis, który, zreszt¹
tak jak ca³a ustawa, by³ bardzo mocno wspierany
przez pos³ów w Sejmie, dlatego ¿e pojawia siê pro-
blem dotycz¹cy wycinki drzew przydro¿nych.
Tam, gdzie trzeba to zrobiæ, nie ma to ¿adnego za-
bytkowego charakteru, jakiegoœ cennego z przy-
rodniczego punktu widzenia, absolutnie nikt nie
robi nadzwyczajnych problemów. Ale s¹ takie ale-
je, które maj¹ inny charakter, s¹ bardzo cenne
i myœlê, ¿e by³aby wielka strata dla wszystkich,
gdyby te aleje by³y usuwane.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹, mimo ¿e rz¹d
nie by³ inicjatorem tej ustawy, o przyjêcie jej w ta-
kiej wersji, w jakiej jest w tej chwili, z tymi po-
prawkami, które zaproponowano na posiedzeniu
komisji i które zosta³y przez Wysok¹ Komisjê
przyjête. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Nie ma.)
Nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska

Stanis³aw Gaw³owski: Dziêkujê.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy g³os zabierze pan senator Woj-

ciech Skurkiewicz, a potem pan senator Ryszard
Górecki.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Wojciech Skurkiewicz:

Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku, ja bardzo króciutko, bo w su-

mie i godzina ju¿ póŸna.
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Od samego pocz¹tku – i nawet ta nowelizacja

nie jest w stanie mnie przekonaæ, abym sta³ siê
zwolennikiem ustawy o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñ-
stwa w ochronie œrodowiska oraz ocenach oddzia-
³ywania – ta ustawa jest z³ym aktem prawnym. To
podkreœla³em i tak te¿ w dalszym ci¹gu uwa¿am.
I nawet ten retusz, który jest w tej chwili przygoto-
wany, wcale tej ustawy nie poprawia. Ustawa jest
z³a, trzeba j¹ gruntownie zmieniæ. Trzeba podj¹æ
wszelkie dzia³ania ponad podzia³ami, tego nie
ukrywam, zmierzaj¹ce go tego, aby ustawa dob-
rze funkcjonowa³a. To nie mo¿e byæ tak, ¿e jest
dyktat jednej opcji politycznej, która ma monopol
na m¹droœæ, je¿eli chodzi o ochronê œrodowiska.
Ochrona œrodowiska nie znosi m¹droœci jednej
opcji politycznej. Mamy tego przyk³ady, je¿eli cho-
dzi o tê ustawê, i mamy tego przyk³ady w naszym
kraju.

Szanowni Pañstwo, nie rozwodz¹c siê dalej nad
t¹ ustaw¹, powiem, ¿e rzeczywiœcie, jeœli chodzi
o art. 5, czyli dopisanie art. 52a do ustawy, to
w moim przekonaniu zbêdne jest dopisywanie ja-
kichkolwiek programów do tego¿ artyku³u, bo go-
spodarka leœna w naszym kraju funkcjonuje tylko
i wy³¹cznie na podstawie planu urz¹dzenia lasu
i dokumentów, które stanowi¹ za³¹czniki do tego¿
planu. Nie ma innych programów. Jest program
zwiêkszania lesistoœci kraju, ale to nie jest ¿aden
dokument, który mo¿e stanowiæ o prowadzeniu
gospodarki czy o ochronie œrodowiska, o ochronie
przyrody. Dlatego te¿ uwa¿am, ¿e jest to zapis
zbyteczny. Je¿eli kiedyœ, za rok, dwa, piêæ, mo¿e
dziesiêæ, w naszym prawodawstwie, w naszych
ustawach pojawi¹ siê programy, na podstawie
których bêdzie funkcjonowa³a gospodarka leœna
w Polsce, to nie bêdzie przeszkód, aby tê ustawê
znowelizowaæ i wpisaæ konkretny program czy
konkretne programy.

Nie jest tak, ¿e musimy implementowaæ do
naszego prawodawstwa literalnie to, co jest za-
pisane w dyrektywach unijnych. Musimy je do-
stosowywaæ do naszego prawa, do prawa, które
obowi¹zuje w naszym kraju. Nadgorliwoœæ jest
w tym zakresie bardzo z³a i mamy wiele przyk³a-
dów tego, co nadgorliwoœæ powoduje w naszym
ustawodawstwie. Niestety tak jest.

Dlatego te¿ pozwolê sobie zg³osiæ wspólnie
z panem senatorem Zdzis³awem Pup¹ kilka po-
prawek, które w moim przekonaniu poprawiaj¹
nieco ustawê, nad któr¹ procedujemy. Aczkol-
wiek jeszcze raz mówiê: ca³a ustawa, która zosta-
³a przyjêta w roku 2008, jest u³omna, jest z³a.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora Góreckiego.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo! Panie Ministrze!
Jest mi bardzo przyjemnie, bo wystêpujê za-

wsze wtedy, gdy prowadzi pan marsza³ek
Zió³kowski. Jakiœ taki dobry zbieg okolicznoœci.

Chcê powiedzieæ tak. Nie bêdê zg³asza³ popra-
wek, nie bêdê tu gani³ ministra, inicjatywy.
Uwa¿am, ¿e to jest bardzo potrzebna ustawa,
która mobilizuje œrodowiska urzêdnicze do po-
dejmowania w³aœciwych decyzji. Obawiam siê,
¿e problem jest nastêpuj¹cy. Otó¿ nie wszyscy
urzêdnicy maj¹ œwiadomoœæ tego, ¿e nasze œro-
dowisko, roœliny to s¹ organizmy ¿ywe, które na
poziomie molekularnym funkcjonuj¹ w bardzo
podobny sposób do nas, ludzi, a my egzystuje-
my w³aœnie dziêki œrodowisku roœlinnemu.
Gdyby tego nie by³o, nie by³oby tak¿e naszego
¿ycia.

Wracaj¹c do sprawy, do mojego pytania, za-
dawa³em pytanie w sprawie alei drogowych,
i wypowiedzi pana ministra Gaw³owskiego – Pa-
ni Senator Sztark, teraz ja mówiê do pana mini-
stra Gaw³owskiego – chcê powiedzieæ, ¿e jest to
piêkne...

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie-
grzecznie, bardzo niegrzecznie. Takie uwagi pan
czyni, jak zwykle, Panie Senatorze, bardzo nie-
grzeczne…)

Przepraszam, nie ubli¿a³em pani senator
Sztark.

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e aleje drogowe s¹
wielkim problemem na Warmii i Mazurach. Jest
to piêkny region Polski, w którym znajduje siê
wiele bardzo cennych, zabytkowych alei. To nie
jest ³atwa sprawa, bo z jednej strony trzeba budo-
waæ infrastrukturê drogow¹, z drugiej strony trze-
ba to chroniæ. Pojawi³o siê naprawdê wiele kon-
fliktów.

Nale¿y przyj¹æ tak¹ zasadê, ¿e strategiczne
trasy drogowe trzeba budowaæ i gdzie to jest
konieczne, tam trzeba wycinaæ, ale w tych, ¿e tak
powiem, lokalnych œrodowiskach aleje powinno
siê chroniæ. Brakuje jednak przepisów doprecy-
zowuj¹cych gospodarkê tymi zasobami œrodo-
wiska. Podzielam opiniê pana ministra, ¿e ta
ustawa trochê doprecyzowuje i obliguje tak¿e lo-
kalnych urzêdników do konsultacji z dyrekcj¹
ochrony œrodowiska, jednak to nie rozwi¹zuje
wszystkich problemów. Nie mamy czasu, by
przedstawiæ pañstwu szczegó³owe informacje na
ten temat, ale jest to sprawa bardzo powa¿na. Po-
winniœmy chroniæ aleje drogowe. Wydaje mi siê,
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¿e powinniœmy podj¹æ i debatê, i dyskusjê, i ini-
cjatywê senack¹ w tej sprawie. Ja rozmawia³em
na ten temat prywatnie z panem senatorem Gor-
czyc¹ i z panem ministrem Gaw³owskim. Uwa-
¿am, ¿e powinna to byæ inicjatywa ustawodaw-
cza z ramienia Senatu. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa o udostêpnianiu informacji o œrodo-

wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko oraz niektórych innych
ustaw…

(Rozmowy na sali)
(Senator Norbert Krajczy: Pan senator prze-

szkadza.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pro-

szê powiedzieæ, ¿e teraz pan mówi.)
(Senator Norbert Krajczy: …najpierw poucza,

teraz przeszkadza.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan bêdzie

³askaw, Panie Senatorze.)
Mia³ pan senator potrzebê porozmawiania, wo-

bec tego nie bêdê tutaj…
Ustawa ta by³a z³ym pomys³em, wynikaj¹cym

ze z³ej oceny sytuacji, nadto procedowana w ba³a-
ganiarskim stylu. Stanowi ona bubel legislacyjny,
o czym najlepiej œwiadcz¹ kolejne proponowane
zmiany. Panie Ministrze, to, ¿e ustawa jest wyni-
kiem, mo¿na powiedzieæ, decyzji rz¹du sprzed
pó³tora roku, a teraz najpierw pos³owie, a nastêp-
nie senatorowie niemal jednomyœlnie przyjmuj¹
poprawki, które zmieniaj¹ tê ustawê, potwierdza
tezê, któr¹ w³aœnie wyg³osi³em.

Ustawa ta skomplikowa³a i tak trudny system
oceny oddzia³ywania przez zwielokrotnienie licz-
by przepisów i ich niejednoznacznoœæ, co dostrze-
ga zarówno pan minister, rz¹d, jak i pos³owie,
o czym œwiadcz¹ kolejne zmiany, o których powie-
dzia³em. Ustawa ta podnios³a koszty funkcjono-
wania systemu poprzez stworzenie nowych urzê-
dów, s¹ to koszty adaptacji lub budowy siedzib,
wyposa¿enia w systemy informatyczne, œrodków
transportu, obs³ugi biurowej i technicznej, istot-
nego wzrostu zatrudnienia, koszty szkoleñ, gdy¿
wiêkszoœæ pracowników tych urzêdów to nowi
pracownicy bez jakiegokolwiek doœwiadczenia za-
wodowego. Tu siê k³ania idea taniego pañstwa.
Ustawa wyd³u¿y³a okres za³atwienia spraw i obni-
¿y³a poziom obs³ugi klienta. Tutaj pozwolê siê nie
zgodziæ z panem ministrem, gdy¿ pracownicy nie

odpowiadaj¹ za przewlek³e za³atwianie spraw ze
wzglêdu na wy³¹czenie ze stosowania niektórych
przepisów kodeksu postêpowania administracyj-
nego, co pan minister w swoim wyst¹pieniu po-
chwala³.

Ustawa w³aœnie z tego powodu uniemo¿liwi³a
miêdzy innymi przedsiêbiorstwom dochodzenie
swoich praw w trybie administracyjnym poprzez
likwidacjê mo¿liwoœci z³o¿enia za¿alenia na roz-
strzygniêcia regionalnych dyrekcji ochrony œro-
dowiska dotycz¹ce uzgodnieñ czy te¿ odmowy uz-
godnienia. Jednoczeœnie ustawa zwiêkszy³a
uprawnienia organizacji ekologicznych, skutecz-
nie eliminuj¹c z postêpowañ inne organizacje czy
stowarzyszenia. Nie rozwi¹za³a ona kluczowego
problemu niew³aœciwej kwalifikacji przedsiêwziêæ
do procedury tak zwanego screeningu, a kolejne
projekty rozporz¹dzenia przygotowane przez no-
w¹ administracjê dyrektora generalnego s¹ coraz
gorsze i œwiadcz¹ o ca³kowitej indolencji tego or-
ganu oraz braku porozumienia z Komisj¹ Euro-
pejsk¹ i innymi resortami.

Ustawa nie przyspieszy³a równie¿ prac nad wy-
znaczaniem obszarów Natury 2000. Ostatnie
zmiany rozporz¹dzenia dotycz¹ce dyrektywy pta-
siej to lata 2007 i 2008. Do chwili obecnej nie ma
rozporz¹dzeñ dotycz¹cych dyrektywy siedlisko-
wej. Ta ustawa ubezw³asnowolni³a samorz¹dy
w zakresie ustalania planów ochrony dla obsza-
rów Natury 2000. Trzeba tu jednoznacznie stwier-
dziæ, ¿e ta ustawa narusza tak zwan¹ dyrektywê
ocenow¹ poprzez niew³aœciwie sformu³owan¹ de-
finicjê przedsiêwziêcia, znacznie zawê¿aj¹c¹ to
pojêcie, eliminacjê z procedur oceny organów od-
powiedzialnych za zarz¹dzanie ochron¹ œrodo-
wiska, w tym odpowiedzialnych za programy re-
dukcji zanieczyszczeñ, gospodarkê odpadami
i ustalanie warunków korzystania ze œrodowiska.

Lista braków i zaniedbañ jest znacznie d³u¿sza,
podobnie jak ewidentnych b³êdów legislacyjnych,
których omawiany projekt nie usuwa. Konieczne
s¹ wiêc zmiany systemowe, nie kosmetyczne, ta-
kie jak przedstawiane w dyskusji, któr¹ prowa-
dzimy. Chodzi o przygotowanie zmian konsolida-
cyjnych, obejmuj¹cych usytuowanie regional-
nych dyrekcji w administracji zespolonej czy te¿
poza t¹ administracj¹. Uwa¿am, ¿e w celu uspra-
wnienia systemu i ograniczenia kosztów jego fun-
kcjonowania nale¿y przede wszystkim zdefinio-
waæ pojêcie zezwolenia na realizacjê inwestycji
niezale¿nie od pojêcia pozwolenia na budowê. Ze-
zwolenie takie móg³by wydawaæ w zale¿noœci od
skali wojewoda, marsza³ek lub starosta. Obecnie
funkcjonuj¹ce pozwolenia na budowê praktycz-
nie w ¿adnym przypadku nie spe³niaj¹ wymogów
zezwolenia na realizacjê inwestycji i tylko kwesti¹
czasu jest to, kiedy ten fakt zostanie zidentyfiko-
wany i zauwa¿ony przez Komisjê Europejsk¹.

Uwa¿am równie¿, ¿e nale¿y zlikwidowaæ Gene-
raln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska i regionalne
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dyrekcje oraz przekazaæ ich kompetencje orga-
nom, które poprzednio je posiada³y, czyli wróciæ
do stanu poprzedniego, gdy¿ by³ on lepszy ni¿ obe-
cnie, lub samorz¹dom, co pozwoli radykalnie ob-
ni¿yæ koszty funkcjonowania systemu i lepiej wy-
korzystaæ istniej¹cy potencja³ kadrowy. Nale¿y
zapewniæ podmiotowoœæ samorz¹dów w tworze-
niu planów zadañ ochronnych dla obszaru Natu-
ra 2000 oraz nale¿y uproœciæ procedurê ocen,
w tym przez likwidacjê powtórzeñ i nadmiernej re-
gulacji. Dzia³ania te wymagaj¹ uchylenia w ca³o-
œci obowi¹zuj¹cej ustawy oraz dokonania zmian
w obowi¹zuj¹cych przepisach, szczególnie
w ustawie – Prawo ochrony œrodowiska poprzez
przywrócenie systemu ocen dla tej ustawy.

Tu chcê zauwa¿yæ, ¿e nie bêdziemy, Panie Mini-
strze, przeciwko tym poprawkom, przeciwko tej
ustawie, gdy¿ uwa¿amy, ¿e trzeba tê ustawê po-
prawiæ, a w tym momencie nie ma mo¿liwoœci jej
zmiany, gdy¿ rz¹d takiego pomys³u nie ma. Mam
wiêc nadziejê, ¿e poprawki, które wczeœniej zg³osi³
senator Skurkiewicz, i kolejne poprawki, które
w tej chwili równie¿ ja zg³aszam, w swoim i jego
imieniu, zostan¹ przez pana ministra zaakcepto-
wane w celu poprawienia obecnej ustawy. I mam
nadziejê, ¿e bêdzie to s³u¿y³o dobru wspólnemu.
Dziêkujê uprzejmie.

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

pana.
Informujê, ¿e pan senator Knosala z³o¿y³ swoje

przemówienie do protoko³u*, z kolei wnioski
o charakterze legislacyjnym – rozumiem, ¿e to s¹
te dwa pliki wniosków – z³o¿yli wspólnie panowie
senatorowie Skurkiewicz i Pupa.

Je¿eli chodzi o ustosunkowanie siê przedsta-
wiciela rz¹du, pana ministra, to, jak rozumiem,
nast¹pi to na posiedzeniu komisji.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski: Nie. Teraz.)

(Senator Zdzis³aw Pupa: Pan minister ma
ogromn¹ potrzebê…)

W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski,
proszê Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisjê Œrodowiska
o przeprowadzenie debaty i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan jeszcze coœ po-
wiedzieæ na temat tych wniosków? Proszê bardzo.
Mapan jaknajbardziejprawodo tegowtymmomen-
cie. Ale na posiedzeniu komisji te¿ bêdzie pan po-
trzebny–uprzejmiepanaministrao tymuprzedzam.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Œrodowiska
Stanis³aw Gaw³owski:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ja jednak mu-

szê choæ jedno zdanie powiedzieæ, bo trudno jest
nie odnosiæ siê do twardych faktów. I ja o tych
twardych faktach, o tych twardych liczbach
chcia³bym powiedzieæ.

Przede wszystkim ustawa, która obowi¹zuje,
jest zgodna z prawem europejskim i uzyska³a od-
powiedni¹ notyfikacjê. W zwi¹zku z tym zarzut
niezgodnoœci jest nieprawdziwy. To po pierwsze.

Po drugie, jeœli chodzi o zawi³oœæ procedur, to
one wynikaj¹ wprost z prawa europejskiego.

Po trzecie, kwestia sprawnoœci wydawanych
decyzji. Có¿, mo¿na tego nie przyjmowaæ, trudno,
ja jednak muszê to powiedzieæ. Otó¿ gdy w tej
chwili porównuje siê wyniki z tamtego i tego syste-
mu, tak rok do roku, to okazuje siê, ¿e wydaliœmy
o 80% wiêcej decyzji. Jeœli chodzi o œredni czas za-
³atwiania decyzji w poprzednim systemie i dzisiaj,
to jest tak: dzisiaj to jest sto piêæ dni, a w poprzed-
nim systemie to by³o sto osiemdziesi¹t dni, i to tyl-
ko w czêœci dotycz¹cej jednoetapowoœci. Dzisiaj
prawo europejskie wymaga dwuetapowoœci de-
cyzji, a w zwi¹zku z tym gdybyœmy wprowadzili
dwuetapowoœæ i zostawili poprzedni system, to
czas za³atwiania wynosi³by trzysta dni.

Je¿eli takich oczywistych faktów ktoœ nie chce
przyj¹æ, to rzeczywiœcie trudno jest znaleŸæ poro-
zumienie. Mnie jest przeraŸliwie przykro, ¿e tego
typu historie siê pojawiaj¹.

I wreszcie sprawa ostatnia, dotycz¹ca sieci Na-
tura. Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e obowi¹zek wpro-
wadzenia sieci Natura w Polsce istnieje od 1 maja
2004 r., ró¿ne ekipy próbowa³y poradziæ sobie
z tym, ale dopiero ten rz¹d sobie z tym poradzi³.
Wszystkie rozporz¹dzenia z wyj¹tkiem jednego,
Panie Przewodnicz¹cy, Panie Senatorze, zosta³y
wydane. I wreszcie jest te¿ to, ¿e w ca³oœci obszary
zarówno ptasie, jak i siedliskowe, zosta³y wyzna-
czone, a dane o tym przekazane zosta³y do Komisji
Europejskiej. A wiêc tak¿e zarzutu z tym zwi¹za-
nego, delikatnie mówi¹c, nie rozumiem.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku. Mam na-
dziejê, ¿e rzeczywiœcie dyskusja siê…

(Senator Zdzis³aw Pupa: Je¿eli pan marsza³ek
pozwoli, to ja tylko s³owo… Tylko s³owo!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie, Panie Senatorze, dyskusja zosta³a za-
mkniêta.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Mianowicie chcê po-
wiedzieæ, ¿e…)

Nie ma takiego trybu w tej chwili, poniewa¿…
Panie Senatorze…
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(Senator Zdzis³aw Pupa: Ale to tylko s³owo, bo
to jest wa¿ne dla ca³oœci sprawy. Chcia³bym tylko
powiedzieæ, ¿e ja konsultowa³em swoje wyst¹pie-
nie z fachowcami, którzy pracuj¹ na co dzieñ nad
tymi sprawami. A pan minister widocznie nor-
malnie nie zna ¿ycia. Dziêkujê.)

Chcê przypomnieæ, ¿e wed³ug Regulaminu Se-
natu sytuacja jest nastêpuj¹ca: dyskusja jest za-
koñczona, a poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski
o charakterze legislacyjnym, przedstawiciel
rz¹du, pan minister, mia³ prawo siê wypowie-
dzieæ. I w tym momencie koñczê dyskusje.

Panie Ministrze, dziêkujê za obecnoœæ w Sena-
cie w tym punkcie.

Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Koñczymy punkt siódmy.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-

mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budow-
lanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci.

Tekst jest w druku nr 868, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 868A.

A pan senator Marek Trzciñski jest sprawo-
zdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, która

obradowa³a 5 maja bie¿¹cego roku, przedstawiam
sprawozdanie z pracy nad rz¹dowym projektem
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci. Sprawo-
zdanie zosta³o zaprezentowane w druku nr 868A.

Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. zmierza przede
wszystkim do dokonania w nowelizowanych
ustawach zmian i uzupe³nieñ wynikaj¹cych
z praktycznego stosowania tych przepisów. Ma na
celu dokonanie zmian dotycz¹cych zasad i proce-
dur kontroli wyrobów budowlanych w celu wdro-
¿enia rozwi¹zañ zapewniaj¹cych podniesienie
efektywnoœci dzia³añ kontrolnych.

Zgodnie z pktem 4 dodawanym do art. 5 ust. 1
ustawy o wyrobach budowlanych – to jest art. 1
pkt 1 noweli – za nadaj¹cy siê do stosowania przy
wykonywaniu robót budowlanych uznaje siê wy-
rób wprowadzony do obrotu legalnie w innym
pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej, nieob-
jêty zakresem przedmiotowym norm zharmonizo-
wanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych, je¿eli jego w³aœciwoœci u¿ytkowe
umo¿liwiaj¹ spe³nienie wymagañ podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budo-
wane w sposób okreœlony w odrêbnych przepi-
sach, w tym przepisach techniczno-budowla-
nych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicz-

nej. W praktyce wyroby budowlane wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 4 bêd¹ mog³y byæ wprowadzone
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej bez
obowi¹zku opatrzenia ich znakiem budowlanym.

W art. 1 w pkcie 5 noweli doprecyzowano zasa-
dy dokonywania wpisów w Krajowym Wykazie Za-
kwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Na podstawie art. 1 pkt 6 lit. b noweli podmioty
prowadz¹ce kontrolê wyrobów budowlanych uzy-
ska³y prawo wstêpu na teren obiektów i do pomie-
szczeñ, w których znajduj¹ siê wyroby budowlane
oraz dokumenty objête zakresem kontroli.

Z kolei zgodnie z art. 22c dodawanym do usta-
wy o wyrobach budowlanych – jest to art. 1 pkt 10
noweli – organ nadzoru budowlanego mo¿e zabez-
pieczyæ wyrób budowlany albo jego okreœlon¹
partiê, je¿eli istnieje podejrzenie, ¿e wyrób nie
spe³nia wymagañ okreœlonych ustaw¹.

Poprzez nadanie nowego brzmienia art. 30
i art. 31 oraz rozszerzenie ustawy o wyrobach bu-
dowlanych o art. 31a zmierza siê do doprecyzowa-
nia zasad orzekania przez organy nadzoru bu-
dowlanego w sprawach kontroli wyrobów budow-
lanych. Regulacje zawarte w tych przepisach
znajd¹ zastosowanie równie¿ do importerów, po-
nadto do producentów oraz sprzedawców wyro-
bów budowlanych.

W art. 1 w pkcie 19 noweli doprecyzowano prze-
pisy karne zawarte w ustawie o wyrobach budow-
lanych oraz zapewniono ich spójnoœæ z przepisami
karnymi w ustawie o systemie oceny zgodnoœci.

Zmiany w ustawie o systemie oceny zgodnoœci za-
warte w art. 2 noweli s¹ konsekwencj¹ zmian wpro-
wadzonych do ustawy o wyrobach budowlanych.

W czasie posiedzenia komisji senatorowie inte-
resowali siê bezpieczeñstwem wprowadzanych do
obrotu wyrobów budowlanych, dla których nie
ustanowiono norm zharmonizowanych lub wyty-
cznych do europejskich aprobat technicznych, je-
¿eli wyroby te zosta³y wprowadzone legalnie do
obrotu w innym pañstwie cz³onkowskim. Przed-
stawiciel rz¹du w osobie ministra infrastruktury
rozwia³ w¹tpliwoœci, które pojawia³y siê w tej w³a-
œnie sprawie.

Przeprowadzono na posiedzeniu komisji rów-
nie¿ dyskusjê dotycz¹c¹ mo¿liwych nieuzasa-
dnionych decyzji wojewódzkiego inspektora nad-
zoru budowlanego czy te¿ postanowieñ wojewó-
dzkiego inspektora nadzoru budowlanego o za-
bezpieczeniu partii wyrobów budowlanych i skut-
ków finansowych takich decyzji dla przedsiêbior-
ców. I w tym zakresie pan minister przekona³ se-
natorów co do praw przedsiêbiorców, w tym tak¿e
do dochodzenia odszkodowania w normalnym
trybie, gdyby okaza³o siê, ¿e takie postanowienie
zosta³o wydane, a wyrób budowlany spe³nia³ wy-
mogi ustawy.

Wed³ug opinii projektodawcy ustawa nie ma
bezpoœredniego wp³ywu na bud¿et pañstwa oraz
na bud¿ety jednostek samorz¹du terytorialnego.
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Projekt zosta³ skonsultowany z Komitetem Inte-
gracji Europejskiej, który wyda³ opiniê pozytywn¹.

Panie Marsza³ku! Komisja Gospodarki Narodo-
wej rekomenduje Wysokiej Izbie przyjêcie projektu
ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie.
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
To jest rz¹dowy projekt ustawy. Witam pana

ministra Olgierda Dziekoñskiego z Ministerstwa
Infrastruktury.

Proszê bardzo, czy chce pan zabraæ g³os, Panie
Ministrze?

Rozumiem, ¿e zbli¿a siê pan do mównicy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Olgierd Dziekoñski: Dziêkujê bardzo,
Panie Marsza³ku. Wysoki Senacie! Wydaje siê, ¿e
pan senator sprawozdawca przed³o¿y³ pe³ne uza-
sadnienie dla projektu ustawy. Wydaje siê, ¿e
w tej sytuacji nie ma potrzeby zabieraæ g³osu.)

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma pytañ.
Mogê otworzyæ dyskusjê.
Pan senator Trzciñski wraca na mównicê. Ro-

zumiem, ¿e tym razem w roli w³asnej, a nie w roli
sprawozdawcy.

(Senator Marek Trzciñski: Tak, tak.)
Proszê bardzo.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Ustawa jest niezwykle potrzebna, poniewa¿

rzeczywiœcie wiele upraszcza. Daje te¿ dodatkowe
mo¿liwoœci organom kontrolnym. Bêd¹ one s³u¿yæ
przedsiêbiorcom, dlatego ¿e te narzêdzia, którymi
bêd¹ dysponowaæ kontrolerzy, doprowadz¹ do te-
go, ¿e z rynku wyeliminowani zostan¹ nieuczciwi
przedsiêbiorcy, którzy wprowadzaj¹ wyroby bu-
dowlane niespe³niaj¹ce wymagañ. Jednak wydaje
siê, ¿e aby ustawa do koñca spe³ni³a swoj¹ funkcjê,
niezbêdne jest przyjêcie kilku poprawek, które
chcia³bym z³o¿yæ i w kilku s³owach uzasadniæ.

Pierwsza poprawka zwi¹zana jest z przekaza-
niem przez wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, który jest uprawniony do przepro-
wadzenia kontroli na podstawie ustawy o wyro-
bach budowlanych, wezwania skierowanego do
powiatowego inspektora w przypadku powziêcia
przekonania, ¿e materia³y budowlane zosta³y na
przyk³ad wbudowane w budynek. Wówczas koñ-
cz¹ siê mo¿liwoœci kontrolne wojewódzkiego in-
spektora na podstawie analizowanej dzisiaj usta-

wy i w³aœciwie niezbêdne jest podjêcie dzia³añ
przez powiatowego inspektora nadzoru w oparciu
o prawo budowlane. W zwi¹zku z tym wydaje siê,
¿e niezbêdna jest poprawka, która umo¿liwia
wezwanie powiatowego inspektora przez wojewó-
dzkiego inspektora do przeprowadzenia kontroli.
To jest pierwsza poprawka.

Druga poprawka zwi¹zana jest z badaniami wy-
robów budowlanych, które zosta³y zabezpieczone
w przypadku, w którym organ kontrolny uzna³, ¿e
nie spe³nia³y one wymagañ ustawy. Wydaje siê, ¿e
jest uzasadnione, ¿eby te badania by³y ograniczone
do oznaczenia parametrów, które budz¹ w¹tpliwo-
œci. Nieuzasadnione jest przeprowadzanie pe³nych
badañ z uwagi na koszt, który bêdzie musia³ byæ po-
niesiony przez przedsiêbiorcê lub organ kontrolny
w przypadku, kiedy oka¿e siê, ¿e materia³ budowla-
ny spe³nia wymagania podstawowe.

Kolejna poprawka zwi¹zana jest z potrzeb¹ do-
precyzowania uprawnieñ dotycz¹cych prawa
wstêpu na teren obiektów i pomieszczeñ. By nie
by³o w¹tpliwoœci, ta poprawka wprost proponuje
wskazanie terenu budowy jako miejsca, w którym
mo¿e byæ stosowana ustawa. Poprawka ta zastê-
puje poprawkê Sejmu i eliminuje poprawkê, która
wzbudza³a pewne w¹tpliwoœci interpretacyjne.

Nastêpna poprawka umo¿liwia pobranie prób-
ki wyrobu budowlanego na terenie budowy. Bez
tej poprawki by³oby to niemo¿liwe.

Kolejna zwi¹zana jest z samym wydaniem po-
stanowienia o zabezpieczeniu partii materia³ów
budowlanych. Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e wy-
danie takiego postanowienia mo¿e mieæ bardzo
kosztowne skutki. Czêsto siê zdarza, ¿e materia³y
budowlane wprowadzane s¹ do obrotu na zlece-
nie zamawiaj¹cego. W przypadku wydania posta-
nowienia o zabezpieczeniu takich materia³ów bu-
dowlanych mo¿e siê okazaæ, ¿e zanim skoñczy siê
procedura kontrolna, te materia³y budowlane nie
bêd¹ ju¿ potrzebne zamawiaj¹cemu, a producent,
przedsiêbiorca mog¹ z tego tytu³u ponieœæ bardzo
du¿¹ szkodê. Szczególnie jest to istotne w przy-
padku, kiedy oka¿e siê, ¿e materia³y budowlane
spe³niaj¹ wymagania ustawy. Dlatego wydaje siê,
¿e przepisy ustawy powinny byæ tak sformu³owa-
ne, ¿eby w jakimœ stopniu gwarantowaæ wydanie
postanowienia w zupe³nie wyj¹tkowych sytua-
cjach, czyli wtedy, kiedy faktycznie istnieje prze-
konanie co do tego, ¿e wyrób budowlany jest nie-
bezpieczny. Dlatego niezbêdne jest wprowadzenie
poprawki, która mobilizuje organ kontrolny do te-
go, by bardzo precyzyjnie przeanalizowa³ doku-
menty, które wskazuj¹ na to, ¿e wyrób budowlany
mo¿e nie spe³niaæ wymagañ okreœlonych ustaw¹.
W obecnym projekcie przyjêto, ¿e partia towaru
mo¿e byæ zabezpieczona w sytuacji, kiedy doku-
menty wskazuj¹ na to, ¿e wyrób budowlany mo¿e
nie spe³niæ wymagañ okreœlonych ustaw¹. Uwa-
¿am, ¿e s³owa „mo¿e nie spe³niæ wymagañ okreœ-
lonych ustaw¹” nale¿y zamieniæ na s³owa „nie
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spe³nia wymagañ okreœlonych niniejsz¹ ustaw¹”.
To organ kontrolny powinien zdecydowanie i jas-
no oceniæ, czy dokumenty spe³niaj¹ wymagania
ustawy, czy te¿ nie, nie mo¿e tu byæ ¿adnych w¹t-
pliwoœci. St¹d te¿ kolejna poprawka, któr¹
chcia³bym z³o¿yæ. W sumie jest ich piêæ. Dziêkujê
bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piœ-

mie z³o¿yli pan senator Trzciñski oraz pan sena-
tor Idczak.

Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan ustosunko-

waæ siê do tych wniosków teraz, czy na posiedze-
niu komisji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Myœlê, ¿e posiedze-
nie komisji by³oby w³aœciwym czasem do usto-
sunkowania siê do tych wniosków.)

Rozumiem.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski, proszê Ko-

misjê Gospodarki Narodowej o przeprowadzenie
debaty w obecnoœci, jak przed chwil¹ us³yszeliœ-
my, pana ministra, i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Izby.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi za obecnoœæ
podczas omawiania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akade-
mii Sztuk Piêknych w Poznaniu.

Tekst ustawy jest w druku nr 864, a sprawo-
zdania komisji w druku nr 864A.

(Senator Józef Bergier: Jestem…)
O, pan senator zaszed³ mnie z tej strony.
Pan senator Józef Bergier jest sprawozdawc¹

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef Bergier:

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo Senato-
rowie!

Omawiana ustawa z druku nr 864 dotyczy zmia-
ny nazwy uczelni z Akademii Sztuk Piêknych w Po-
znaniu na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Odpowiedni wymóg ustawy – Prawo o szkolni-
ctwie wy¿szym okreœla, ¿e jednostki organizacyjne
uczelni musz¹ posiadaæ co najmniej szeœæ upra-
wnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora,
w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objêtych
profilem uczelni. Omawiana uczelnia posiada

uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk piêk-
nych na trzech wydzia³ach: Wydziale Malarstwa,
Wydziale RzeŸby i Dzia³añ Przestrzennych oraz
Wydziale Grafiki. Na wszystkich tych wydzia³ach
posiada tak¿e uprawnienia do nadawania stopnia
doktora habilitowanego sztuk plastycznych w za-
kresie sztuk piêknych, na Wydziale Komunikacji
Multimedialnej do nadawania stopnia doktora
sztuk plastycznych w zakresie sztuk piêknych,
sztuk projektowych oraz na tym wydziale upra-
wnienia do nadawania stopnia doktora habilito-
wanego sztuk plastycznych w zakresie sztuk piêk-
nych, sztuk projektowych oraz uprawnienia do na-
dawania stopnia doktora nauk plastycznych w za-
kresie sztuk projektowania oraz doktora habilito-
wanego sztuk plastycznych w tym zakresie na Wy-
dziale Architektury i Wzornictwa.

Uczelnia, o której mowa w projektowanej usta-
wie, spe³nia zatem kryteria ustawowe zwi¹zane
z liczb¹ posiadanych uprawnieñ do nadawania
stopnia doktora sztuk plastycznych w zakresie
sztuk piêknych. U¿yty w proponowanej nazwie
przymiotnik, okreœlaj¹cy profil uczelni, odpowia-
da dziedzinom sztuki oraz dyscyplinom artystycz-
nym, w jakich akademia posiada uprawnienia do
nadawania stopnia doktora sztuki.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo piêkne
sprawozdanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, to jest stanowisko komisji.
Czy s¹ pytania do…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Oczywiœcie.)
Po co Kraków pyta o Poznañ, Panie Senatorze?

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Szanowny Panie Senatorze, ogromne uznanie

dla tytu³ów profesorskich i do tej piêknej laudacji,
ale czy nie targaj¹ panem w¹tpliwoœci, jakie tar-
ga³y panem wtedy, kiedy na tej sali dyskutowaliœ-
my o Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,
a tak¿e o Papieskiej Akademii Teologicznej, któr¹
przekszta³ciliœmy w uniwersytet teologiczny? Czy
nie ma pan takich lêków, czy one ju¿ minê³y, czy
siê rozwia³y, czy te¿ nie ma powodu, ¿eby je mieæ?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o precyzyjn¹ odpowiedŸ, Panie Sena-

torze.

Senator Józef Bergier:
Jest tak, jak w tej koñcowej czêœci pytania. Nie

mam ¿adnych powodów ku temu, gdy¿ ta uczel-
nia spe³nia wszystkie wymogi.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak samo jak po-
przednie… Ca³kowicie spe³nia. Dziêkujê bardzo.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ do pana se-
natora. Dziêkujê senatorowi sprawozdawcy.

Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-
ny przez rz¹d.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego re-
prezentuje pani minister Monika Smoleñ.

Pani Minister, czy chcia³aby pani zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury

i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleñ: Pan
senator wystarczaj¹co zwiêŸle to przedstawi³…)

Ale ja nie mam nic przeciwko temu, gdyby pani
minister siêdomnie tuzbli¿y³a…(Weso³oœænasali)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo proszê,
takie zbli¿enie w Senacie…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Monika Smoleñ:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Myœlê, ¿e pan senator wystarczaj¹co przedstawi³

za³o¿enia ustawy rz¹dowej. Chcia³abym tylko dodaæ,
¿e jest to drugi przypadek, je¿eli chodzi o uczelnie ar-
tystyczne. Pierwsza zmiana, w roku 2008, dotyczy³a
nazwy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
na Uniwersytet Muzyczny. Teraz mamy drug¹ tak¹
sytuacjê. Akademia Sztuk Piêknych w Poznaniu,
mam nadziejê, ¿e za chwilê Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu, jest najwiêksz¹ uczelni¹ plastyczn¹, je-
¿eli mówimy o liczbie studentów. Na wydzia³ach,
októrychmówiliœmy, studiujeoko³o tysi¹capiêciuset
studentów. Projekt ustawy by³ oczywiœcie szeroko
konsultowany ze wszystkimi œrodowiskami, z Konfe-
rencj¹ Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, Kon-
ferencj¹ Rektorów Zawodowych Szkó³ Polskich, Pañ-
stwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹. Wniosek o zmianê
nazwypoparty zosta³ oczywiœciewol¹Senatuwyra¿o-
n¹ w uchwale z dnia 4 maja 2009 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Czy s¹ pytania do pani minister?
Pan senator Kieres i pan senator Sepio³.
Proszê bardzo, Panowie Senatorowie.

Senator Leon Kieres:

Pani Minister, czy zmiana nazwy Akademii Sztuk
Piêknych na Uniwersytet Artystyczny by³a jedyn¹
propozycj¹? A mo¿e Uniwersytet Sztuk Piêknych?
Bo Uniwersytet Artystyczny mo¿e równie¿, powie-
dzia³bym, poch³aniaæ inne sztuki piêkne, na przy-
k³ad muzyczne, a jak rozumiem, w Poznaniu jest
ju¿ uniwersytet muzyczny. Czy nie s¹dzi pani, ¿e ta
nazwa mo¿e byæ trochê myl¹ca?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Sepio³.
Pani minister bêdzie ³askawa odpowiedzieæ

zbiorczo na te pytania panów senatorów.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Janusz Sepio³:
Czy pani minister wiadomo coœ na temat, ¿eby

jakieœ inne uczelnie z d³ugimi tradycjami zamie-
rza³y przekszta³caæ siê w uniwersytety artystycz-
ne? Czy to jest raczej wyj¹tek?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jak rozumiem, wiêcej pytañ nie ma.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Monika Smoleñ:

Ja powiem tak. Dzisiaj nie mam informacji, ¿eby
inne uczelnie planowa³y zmianê nazw. Oczywiœcie
zastanowimy siê nad tym, dlaczego niektóre uczel-
nie chc¹ zmieniaæ swoje nazwy. Myœlê, ¿e wynika
to przede wszystkim z rozszerzania wspó³pracy
miêdzynarodowej i faktu, ¿e obecnie bardzo wiele
szkó³, które nie posiadaj¹ uprawnieñ szkó³ publi-
cznych, nazywa siê akademiami. W samej Warsza-
wie mamy kilka, Akademia Filmowa chocia¿by.
W przypadku wspó³pracy miêdzynarodowej jest to
myl¹ce i by³ to jeden z powodów zaproponowania
przez Senat takiej a nie innej zmiany.

Je¿eli chodzi o nazwê Uniwersytet Artystycz-
ny… Ustawa okreœla to doœæ precyzyjnie , to zna-
czy wyraz „uniwersytet” musi byæ uzupe³niony
przymiotnikiem. Ja myœlê, bior¹c pod uwagê tak-
¿e inne wydzia³y, które tam s¹, czyli Wydzia³ Ko-
munikacji Multimedialnej czy Architektury
i Wzornictwa, ¿e to wszystko w tym szerokim pojê-
ciu przymiotnika „artystyczny” siê mieœci.

Senator Marek Zió³kowski:

To ja teraz pozwolê sobie sformu³owaæ pytanie
do pani minister, bo inaczej nie mogê tego wyra-
ziæ. Czy podziela pani mój pogl¹d, ¿e istnieje pe-
wien k³opot ze skrótami, zw³aszcza na terenie Po-
znania? Otó¿ mamy UAM, czyli Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, UM, czyli Uniwersytet Medy-
czny, a teraz bêdziemy mieli UA, czyli Uniwersytet
Artystyczny. Czy zgadza siê pani z moim przeko-
naniem, ¿e bêdzie pewien ba³agan w skrótach
nazw na terenie grodu Przemys³awa?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Jeszcze pan senator Kieres ma pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
W œwietle stwierdzenia pani minister, ja popie-

ram ten projekt ustawy. Nie bêdê szkodzi³ œrodo-
wisku, które ma aspiracje, przejawiaj¹ce siê tak¿e
w nazwie.

Pani minister powiedzia³a, ¿e nazwy polskich
uczelni mog¹ byæ myl¹ce dla partnerów zagrani-
cznych. Czy taki sam pogl¹d odnios³aby pani do
takich uczelni, które w nazwie nosz¹ chocia¿by
okreœlenie „szko³a”, na przyk³ad London School of
Economics, Massachusetts Institute of Technolo-
gy, Yale Law School itd.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Albo Szko³a
G³ówna Handlowa.)

(Senator Stanis³aw Iwan: Albo Akademia Gór-
niczo-Hutnicza.)

Uczelnie te nie boj¹ siê, ¿e ich nazwa wprowa-
dzi partnera w b³¹d.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Monika Smoleñ:
Panie Senatorze, oczywiœcie tak, ale w ka¿dej

sytuacji, kiedy generalizujemy, wprowadzamy
pewne uproszczenia. Rzeczywiœcie tak jest. Kiedy
dyskutowaliœmy z w³adzami uczelni, to po prostu
pojawi³ siê argument mówi¹cy o szerokiej
wspó³pracy miêdzynarodowej, jak¹ prowadzi
Akademia Sztuk Piêknych, i o tym, ¿e nie zawsze
ta nazwa odczytywana jest w sposób w³aœciwy, je-
¿eli chodzi o presti¿ uczelni w przypadku partne-
rów zagranicznych, . Zgadzam siê, ¿e to nie mo¿e
byæ jedyny argument, argument przes¹dzaj¹cy
w dyskusji, bo sytuacji, o których mówi³ pan se-
nator, jest wiele i te nazwy s¹ takie a nie inne.

(Senator Józef Bergier: Jeszcze pan marsza³ek
prosi³ o odpowiedŸ. Chcia³bym siê upomnieæ.)

(Senator Marek Zió³kowski: Chodzi o to, czy
zgadza siê pani minister z wyra¿onym przeze
mnie pogl¹dem.)

Zgadzam siê. To rzeczywiœcie mo¿e doprowa-
dziæ do pewnej dezorientacji, je¿eli chodzi o nazwy
uczelni. To bêdzie chyba szósty, je¿eli dobrze pa-
miêtam, uniwersytet w Poznaniu.

Senator Marek Zió³kowski:
Ja mogê tylko dodaæ, ¿e dla mnie termin „uni-

wersytet” tyczy siê jednak uczelni o bardzo wielu
kierunkach. Chodzi o to, ¿eby ta nazwa uniwer-

salnie odzwierciedla³a zakres ludzkiej wiedzy i in-
nych sztuk, dlatego zawsze mam w¹tpliwoœci, je-
¿eli tego terminu siê nadu¿ywa. Ale to jest taka
uwaga na marginesie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleñ: Tak,
ale to ustawa otworzy³a te mo¿liwoœci. Pewnie bê-
dziemy siê z tym czêœciej spotykaæ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator…
(Senator Piotr Andrzejewski: Mam pytanie do

pani minister.)
Pytanie do pani minister? W takim razie zapra-

szam.

Senator Piotr Andrzejewski:
Pani Minister, czy ca³kowicie jesteœmy poddani

w zakresie zmiany tradycyjnych nazw, ugrunto-
wanych histori¹ i dowartoœciowanych w historii,
obligatoryjnymi zmianami nazw na mocy uchwa³
senatów? Jakie s¹ korzyœci ze zmieniania trady-
cyjnej nazwy, która jest ukszta³towana w historii,
jak „akademia sztuk piêknych”, na „uniwersytet”
i mówienia, ¿e to bêd¹ artystki z uniwersytetu,
profesorki artystki? Jaka jest korzyœæ z tego, ¿e
chc¹ odstêpowaæ od tradycji i przekszta³caj¹ siê?
Bo zmiany wszystkich tych uczelni na uniwersy-
tety id¹ jak powiew wiatru. Czy pani, jako chyba
socjolog, zastanawia³a siê nad tym, co jest tego
przyczyn¹? Jest jakaœ wielka korzyœæ materialna,
¿e od¿egnuj¹ siê od tradycji akademii sztuk piêk-
nych? Bo to nie pierwsza. Jeœli chodzi o Szczecin,
to rozumiem, ¿e by³ to wyj¹tek. Ale tu jest poznañ-
ska uczelnia o du¿ej tradycji. Dlaczego akurat to
ma byæ uniwersytet? S¹ jakieœ gratyfikacje?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, minutowe pytania.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Skoñ-

czy³em.)
Bardzo dobrze.
W takim razie jeszcze pan senator Sepio³. No

proszê, worek z pytaniami siê otworzy³.
Proszê bardzo.
Pan senator Kieres nastêpne pytanie… Nie.
To pan senator Sepio³ zada pytanie, proszê

bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Z mojego doœwiadczenia wynika, ¿e jak ktoœ siê

przedstawia: „jestem artyst¹”, to prawdopodob-
nie jest cyrkowcem.

Pierwsza uczelnia dla artystów malarzy nazy-
wa³a siê Accademia degli Incamminati, to by³a ta
boloñska szko³a, od której pochodzi nazwa „aka-
demia” i z której ucz¹cy siê disegno czerpi¹ swoj¹
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tradycjê. Ja chcia³bym tylko zapytaæ, czy mini-
sterstwo oficjalnie zajmowa³o stanowisko w tej
sprawie, czy by³o to konsultowane. Czy minister-
stwo popiera tak¹ zmianê? Bo pani mówi³a, ¿e to
decyzje senatu itd. Czy ministerstwo popiera na-
zywanie uczelni artystycznych uniwersytetami,
gdy w Europie wszystkie znacz¹ce s¹ akademia-
mi? Uniwersytety opiera³y siê na artes liberales,
ale to by³o kompletnie co innego, tam nie chodzi³o
o sztukê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tak, sztuki wyzwolone to by³o zupe³nie co in-
nego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, to by³y rze-
mios³a artystyczne.)

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Monika Smoleñ:
Je¿eli sobie dobrze przypominam, to pierwsza

dyskusja o zmianie nazwy akademii nie dotyczy-
³a uczelni artystycznych, dotyczy³a Krakowskiej
Akademii Ekonomicznej, która chyba jako pier-
wsza zmieni³a nazwê na Uniwersytet Ekonomi-
czny.

My oczywiœcie, projektuj¹c rz¹dow¹ ustawê
o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Piêknych
w Poznaniu, opieraliœmy siê g³ównie na woli sena-
tu wyra¿onej w sposób bardzo jednoznaczny. Na
tej podstawie zosta³ sformu³owany projekt i na
tym opiera³y siê te konsultacje, o których mówi-
³am, z poszczególnymi partnerami spo³ecznymi,
którzy konsultowali ustawê. Myœlê, ¿e to rzeczy-
wiœcie jest zasadna uwaga, ¿e zmiana nazw, zw³a-
szcza w przypadku uczelni o wieloletnich trady-
cjach, budzi pewne w¹tpliwoœci, ale tak jak po-
wiedzia³am, wola senatu uczelni by³a dla nas
wi¹¿¹ca.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
ustawa na to pozwala. I to s¹ skutki w³aœnie ta-
kich rozwi¹zañ.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W takim razie, Pani Minister, etap pytañ do pa-

ni siê zakoñczy³.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury

i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleñ:
Dziêkujê.)

Co z dyskusj¹, Panie Senatorze?
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
¯yczmy jak najlepiej Uniwersytetowi Artysty-

cznemu, bo sprawa wydaje siê przes¹dzona. Przy-
pominam pañstwu, ¿e swego czasu polemizowa-
³em tutaj z panem senatorem Massalskim, kiedy
on reprezentowa³ kieleckie œrodowisko naukowe
w sprawie utworzenia jednego z pierwszych uni-
wersytetów znajduj¹cych siê poza kategori¹ uni-
wersytetu, ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci. Puszka – nie
bêdê ju¿ mówi³ jaka – zosta³a otwarta przed dwo-
ma, nawet trzema laty i tu ju¿ nie ma sporów. Ka¿-
dy z nas reprezentuje jakieœ œrodowisko naukowe
– mówiê o mieœcie czy regionie – i bêdzie wspiera³
tego rodzaju inicjatywy mimo wielu wahañ i w¹t-
pliwoœci. Ja uwa¿am, ¿e Akademia Sztuk Piêk-
nych w Poznaniu ma piêkne osi¹gniêcia i piêkn¹
nazwê i wcale nie myl¹c¹. Co wiêcej, ten Uniwer-
sytet Artystyczny bêdzie w³aœnie, moim zdaniem,
bardziej myl¹cy ni¿ akademia. Ale trudno, taka
jest wola œrodowiska, jest wola ustawodawcy, ¿e
inicjatywa powinna byæ uwzglêdniona, jeœli nie
narusza prawa, i bêdziemy to popieraæ.

Ja tylko chcia³bym ewentualnie zwróciæ uwagê
i ministerstwa, i nasz¹, na tak¹ ma³¹ ksi¹¿eczkê
z pocz¹tku lat piêædziesi¹tych, wydan¹ przez ¿y-
j¹cego jeszcze pana profesora Jana Baszkiewicza,
historyka doktryn politycznych i prawnych. Ta
ksi¹¿eczka jest zatytu³owana „M³odoœæ uniwersy-
tetu”. I tam, bardzo piêknym, w³aœnie artystycz-
nym, literackim jêzykiem, zosta³o wywiedzione,
czym jest uniwersytet, jak on siê rodzi³, jak¹ kul-
turê reprezentuje ten typ, ta kategoria uczelni.
Myœlê, ¿e gdybyœmy siêgali czasami do tego rodza-
ju Ÿróde³, to mo¿e dzisiaj by³aby inna sytuacja
w zakresie mo¿liwoœci tworzenia uniwersytetów
na wszystkich poziomach i pionach.

¯yczê Uniwersytetowi Artystycznemu w Pozna-
niu wszystkiego najlepszego. Mam nadziejê, ¿e ta
nazwa nadal bêdzie tak samo dobrze rozpozna-
walna jak nazwa „Akademia Sztuk Piêknych
w Poznaniu”. Kiedy rozmawiam z pracownikami
Akademii Sztuk Piêknych we Wroc³awiu, to na-
prawdê z wysokim uznaniem odnosz¹ siê oni do
swoich kole¿anek i kolegów z Poznania, artystów
w³aœnie z Akademii Sztuk Piêknych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Józef Bergier, proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Seria pytañ, dlaczego uniwersytet, sk³ania

mnie do krótkiego wyst¹pienia. Musimy pamiê-
taæ, ¿e praktycznie we wszystkich nazwach szkó³
wy¿szych, szkó³ akademickich za granic¹ jest
okreœlenie „uniwersytet”. W zwi¹zku z tym s¹dzê,
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¿e g³ówn¹ przes³ank¹ tych zmian, nie obejmu-
j¹cych wy¿szych szkó³ zawodowych, jest wiêksza
czytelnoœæ rangi tej uczelni, zw³aszcza ¿e jesteœ-
my ju¿ w Unii Europejskiej. Dlatego uczelnie –
i bêdziemy stale mieli z tym do czynienia – bêd¹
siêga³y po to okreœlenie.

Chcia³bym te¿ przy tej okazji powiedzieæ, ¿e
wiele uczelni skorzysta³o z tej ¿yczliwoœci Senatu,
nawet nie spe³niaj¹c wymogów w pierwszym eta-
pie. Tak¹ uczelni¹ by³ obecny Uniwersytet War-
miñsko-Mazurski, tak¹ uczelni¹ by³…

(Senator Ryszard Górecki: Uniwersytet War-
miñsko-Mazurski spe³nia³ wszelkie kryteria.)

…Uniwersytet Rzeszowski, tak¹ uczelni¹ by³
Uniwersytet Zielonogórski.

I wracaj¹c do pytania, na które nie odpowie-
dzia³em, powiem, ¿e je¿eli chodzi o Uniwersytet
Pedagogiczny, to z ogromn¹ ciekawoœci¹ i ¿yczli-
woœci¹ obserwujê spe³nianie wymogów przez ten
uniwersytet. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista…
(G³osy z sali: Nie, nie!)
Jeszcze ktoœ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze ja zapisa-

³em siê do g³osu.)
Aha, przepraszam. Proszê bardzo, Panie Sena-

torze.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Pani Minister! Wysoki Sena-
cie!

Przy³¹czam siê do gratulacji Uniwersytetowi Ar-
tystycznemu w Poznaniu i ¿yczê mu, ¿eby nawi¹za³
do piêknej tradycji Akademii Sztuk Piêknych.

Ale myœlê, ¿e w zwi¹zku z tym i z trendem roz-
poczêtym przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazur-
ski nie bêdziemy zmieniaæ naszej odwiecznej pieœ-
ni „Vivat Academia” na „Vivat Universitas”. Nie
zmienimy równie¿ tradycji nawi¹zuj¹cej do Aka-
demii Platoñskiej. Tak¿e tradycja ca³ej cywilizacji
³aciñskiej dowartoœciowuje g³ównie akademie,
a nie uniwersytety. Uniwersytety s¹ raczej póŸ-
niejsze ni¿ akademie i nawi¹zuj¹ do innej stero-
walnoœci. Równie¿ Daniel Defoe w „Podró¿ach
Guliwera”, gdy chce okreœliæ, co mêdrcy w swoim
pañstwie reprezentuj¹ jako strukturê nadrzêdn¹
nad polityk¹ pañstwa, odwo³uje siê do akademii.
W zwi¹zku z tym „Vivat academia, vivant profes-
sores”. A tym nieszczêsnym uniwersytetom ¿yczê,
¿eby sprosta³y tradycji akademii pod now¹ nazw¹
i w nowym bycie. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja chcê jeszcze dodaæ, ¿e zostan¹ Polska Aka-
demia Nauk i Polska Akademia Umiejêtnoœci, Pa-
nie Senatorze.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest, dziêkujê.
I o to chodzi.)

(Rozmowy na sali)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak jest, Uniwer-

sytet Trzeciego Wieku.)
Dziêkujê bardzo.
To powiedziawszy, zamykam dyskusjê.
I dziêkujê bardzo pani minister za bytnoœæ z na-

mi w tym punkcie.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Koñczê punkt dziewi¹ty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej
Inspekcji Pracy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 862,
a sprawozdanie – w druku nr 862A.

Pan senator Jan Rulewski. Proszê bardzo
o przedstawienie sprawozdania Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jest, Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej

proponuje Wysokiej Izbie podjêcie uchwa³y, moc¹
której Oœrodek Szkolenia Pañstwowej Inspekcji
Pracy we Wroc³awiu stanie siê jednostk¹ szkole-
niow¹ wchodz¹c¹ w ramy organizacyjne Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy, zatem przestanie byæ zak³a-
dem bud¿etowym, a pracownicy oczywiœcie stan¹
siê pracownikami Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Nadto komisja wnosi, aby to przekszta³cenie za-
sz³o od 1 stycznia 2011 r. Komisja wnosi jedno-
g³oœnie o przyjêcie ustawy. Sytuacja w Sejmie by-
³a podobna, jednog³oœnie g³osowano tam za tym
przekszta³ceniem.

Podczas prac komisji dosz³o do dyskusji, jako
¿e oœrodek spe³nia, powiedzia³bym, doœæ specyfi-
czn¹ – to jest brzydkie polskie s³owo – ale ciekaw¹
rolê w kszta³towaniu œrodowiska ochrony pracy
w Polsce. Komisja nakaza³a mi powiedzieæ parê
zdañ o tym, o czym Wysoki Senat bêdzie dyskuto-
wa³. A wiêc jest to oœrodek, który zatrudnia piêæ-
dziesi¹t osób i, powiedzia³bym, ma funkcje na po-
³y naukowe, a zakres prac, jedyny tego rodzaju
w Polsce, obejmuje oczywiœcie tak¿e seminaria,
przede wszystkim jednak prowadzi siê tam szko-
lenie inspektorów pracy w celu nadania im upra-
wnieñ oraz ich doskonalenia. Robi siê to na wielk¹
skalê, na przyk³ad w 2009 r. tych szkoleñ by³o
oko³o dwóch i pó³ tysi¹ca. Ciekawsze jednak jest

54. posiedzenie Senatu w dniu 12 maja 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy 101

(senator J. Bergier)



to, ¿e ten oœrodek nie jest instytucj¹ niejako na-
kierowan¹ tylko na wewnêtrzne potrzeby Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy. Oryginalnoœæ polega na
tym, ¿e wiêcej uwagi, przynajmniej je¿eli chodzi
o liczbê uczestników szkoleñ, poœwiêca³, ¿e tak
powiem, otwartemu rynkowi bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy, poniewa¿ szkoli³, szeroko upowsze-
chniaj¹c wiedzê, przynajmniej w tym zakresie,
ponad trzy tysi¹ce osób. Byli to przede wszystkim
przedstawiciele s³u¿b BHP ze wszystkich zak³a-
dów pracy, to byli oczywiœcie spo³eczni inspekto-
rzy pracy. Co do dalszych dzia³añ, to prowadzono
na ¿yczenie szkolenia dla Volkswagena i dla in-
nych firm prywatnych, zarówno dla kadry za-
rz¹dzaj¹cej, jak i, na przyk³ad, dla pracowników
budowlanych.

A na czym polega³a dyskusja? Pojawi³a siê pe-
wna obawa, nie tylko przeze mnie formu³owana
– pan przewodnicz¹cy, jako doœwiadczony
w prowadzeniu tego rodzaju oœrodków, te¿ wy-
ra¿a³ tak¹ opiniê – czy wraz z przekszta³ceniem
lub inaczej inkorporacj¹ do Pañstwowej Inspek-
cji Pracy nie zostanie zatracona dynamika dzia-
³ania tego oœrodka, gdy¿, jak wiadomo – tego
w sprawozdaniu nie by³o – na ogó³ jako zak³ad
bud¿etowy w gruncie rzeczy gromadzi³ niema³o,
a mo¿e nawet wiêkszoœæ œrodków na tak zwa-
nym rynku komercyjnym, czyli wykazywa³ ini-
cjatywê. A z kolei inni, bez pukania do g³ównego
inspektora pracy, tak jak to bêdzie teraz, mogli
przeprowadziæ szkolenie, bo na to pozwala³a sa-
modzielnoœæ tego oœrodka, jego inicjatywnoœæ.
Co wiêcej, pracownicy, jak myœlê, chyba byli wy-
jêci z tych ograniczeñ, które stwarzaj¹, niestety,
ustawy bud¿etowe. Tak ¿e to jest pierwsze za-
strze¿enie, takie, ¿e ta otwartoœæ mo¿e byæ przy-
hamowana, to znaczy mo¿e, ale nie musi byæ
przyhamowana.

Druga obawa dotyczy zagadnienia, czy powiêk-
szanie siê tej sfery bud¿etowej nie bêdzie poddane
fluktuacji bud¿etowej. A, jak wiadomo, ju¿ nieraz
z tej trybuny mówi³em, ¿e problemy BHP nieko-
niecznie, ¿e tak powiem, faluj¹ w myœl wzrostów
b¹dŸ deficytów behapowskich. Czasami one nie
s¹ w tej samej fazie i wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e im
wiêksze bêd¹ potrzeby bud¿etowe, a bud¿et, na to
wygl¹da, przez parê lat nie bêdzie zbyt bogaty,
tym bardziej mo¿e nie starczaæ œrodków.

No i wreszcie trzecia obawa o to, ¿e bud¿et,
przepraszam za kolokwialne okreœlenie, bêdzie
zaw³aszcza³ œrodki, które wypracuje ten¿e oœro-
dek szkoleniowy. Jednak zarówno kierownictwo
oœrodka, jak i kierownictwo inspekcji pracy zape-
wnia³y, ¿e w zakresie otwartoœci, czyli jakoœci pra-
cy tej placówki, nie bêdzie zmian i tym samym
przekona³y komisjê do jednog³oœnego poparcia
ustawy, a ja to przekazujê Wysokiej Izbie. Dziêku-
jê bardzo.

Senator Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, mam do pana senatora pyta-
nie jako do senatora sprawozdawcy. To jest usta-
wa incydentalna, zwi¹zana oczywiœcie z tym, ¿e
likwidujemy zak³ady bud¿etowe. I teraz, je¿eli
w stosunku do ka¿dej tego typu likwidacji… Je¿eli
likwidujemy taki zak³ad bud¿etowy i wprowadza-
my go jako jednostkê organizacyjn¹ w Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy, to czy grozi nam wiêksza licz-
ba tego typu wniosków legislacyjnych?

(Senator Stanis³aw Iwan: Nie ma…)
(G³osy z sali: Nie ma wiêcej.)
Nie ma wiêcej? No bo w³aœnie to jest pytanie, to

z tego nie wynika³o.
(Senator Leon Kieres: Nie, zak³ady bud¿etowe nie

maj¹ takiej okreœlonej determinacji ustawowej.)
Aha, rozumiem.
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
To w takim razie, bo mnie to trochê…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ta jedna by³a

wpisana w ustawê.)
Dobrze, rozumiem. Mia³em tu trochê w¹tpliwo-

œci, bo je¿eli w ka¿dym przypadku musielibyœmy
siê podejmowaæ takich dzia³añ, to powsta³aby te-
go typu inflacja.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Leon Kieres: Ten zak³ad bud¿etowy

jest akurat wymieniony w ustawie i to dlatego…)

Senator Jan Rulewski:
Tak jest, jest wymieniony. Jest nakaz… Choæ,

Panie Marsza³ku, ¿eby zaspokoiæ pañski g³ód wie-
dzy, powiem tak: wcale nie by³o okreœlone, ¿e to
musi tak siê staæ. By³y alternatywy tego rozwi¹za-
nia w postaci samodzielnych jednostek.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: No w³aœnie.)
Ale Sejm zadecydowa³ o takim rozwi¹zaniu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania?
Pan senator Bisztyga. Proszê bardzo.
Jeszcze proszê nie uciekaæ z Senatu.
(Senator Jan Rulewski: A mia³o byæ tak krótko,

Panie Marsza³ku.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bêdzie bardzo

spokojnie.)
Tak. Krótkie pytanie, krótka odpowiedŸ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Krótkie. Ja w dalszym ci¹gu uwa¿am, ¿e dys-

kusja nad tym, Panie Senatorze Sprawozdawco,
wczeœniej czy póŸniej pójdzie w stronê samodziel-
nych zak³adów. W moim przekonaniu, nie wiem
czy pan podziela ten pogl¹d, tak na d³u¿sz¹ metê
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bêd¹ kolizje pomimo wszystkich tych wyjaœnieñ.
Czy pan te¿ tak uwa¿a?

I drugie pytanie. Co siê stanie z tymi ludŸmi?
Bo zak³adam, ¿e oni przechodz¹ do nowej formu-
³y, tak jak tu jest podane. Ale przecie¿ oni na tym
strac¹, bo bêdzie kolizja co do wynagrodzeñ. We-
d³ug mojej wiedzy oni zarabiali do tej pory wiêcej
ni¿ ci, którym teraz bêd¹ podlegaæ, bo nie by³o
tych wszystkich ograniczeñ kominowych, jakie
teraz bêd¹ ich obejmowaæ.

(Senator Jan Rulewski: Jeœli pan marsza³ek po-
zwoli mi na wypowiedŸ…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pozwolê.
(Senator Jan Rulewski: …zgodnie z pyta-

niem…)
Zgodnie z pytaniem, tak jest.

Senator Jan Rulewski:
…co mo¿e oznaczaæ przekroczenie kompeten-

cji sprawozdawcy, to powiedzia³bym, ¿e w tej
i w innych jednostkach, jak PFRON, a byæ mo¿e
i nastêpnych, które siê temu poddaj¹, niew¹tpli-
wie dochodzi do konfliktu miêdzy potrzeb¹
przejrzystoœci finansowej a aktywnoœci¹ gospo-
darcz¹. Pañstwo, rz¹d i Sejm wybra³y prymat
przejrzystoœci finansowej przed inicjatyw¹ gospo-
darcz¹. I to w tej sytuacji te¿ siê rozwija i tutaj ma
miejsce. Ja oczywiœcie, maj¹c wiedzê o oœrodku,
o jego prê¿nej kadrze, twierdzê, ¿e w zdrowych wa-
runkach ona by sobie lepiej poradzi³a. Zatem od-
powiadam na pañskie pytania tak: mog³aby swoje
pensje jeszcze bardziej uniezale¿niæ od gilotyn
przepisów bud¿etowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ do pana senatora sprawozdawcy,

jak rozumiem, nie ma.
Proszê pañstwa, jest to projekt ustawy wniesio-

ny przez komisjê sejmow¹, rz¹d reprezentuje zaœ
pani Iwona Hickiewicz, zastêpca g³ównego in-
spektora pracy.

Czy chcia³aby pani minister zabraæ g³os w tej
sprawie? Prosimy bardzo.

Zastêpca
G³ównego Inspektora Pracy
Iwona Hickiewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Gwoli œcis³oœci: nie rz¹d, a Pañstwowa Inspek-

cja Pracy, bo inspekcja nie jest w strukturach
rz¹dowych.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Aha.)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Stanis³aw Iwan: Bezpoœrednio pod-

lega.)
Nawi¹¿ê tu trochê do punktu dziewi¹tego po-

rz¹dku i, tak dla wiedzy pañstwa senatorów, po-
dam, ¿e nasza szko³a we Wroc³awiu, czyli Oœro-
dek Szkolenia Pañstwowej Inspekcji Pracy, nie
jest ani uniwersytetem, ani akademi¹, ani polite-
chnik¹. Jest to szko³a, która dzia³a od szeœædzie-
siêciu lat, kszta³ci i wykszta³ci³a ju¿ rzesze in-
spektorów pracy i osób zaanga¿owanych w ochro-
nê pracy w Polsce, a w œrodowisku inspekcyjnym
jest wdziêcznie nazywana „Sorbon¹ inspekcyjn¹”.

Ale przechodzê ju¿ do meritum. Tê nowelizacjê
wymusi³y nowe przepisy z 27 sierpnia ubieg³ego
roku, przepisy ustawy wprowadzaj¹cej ustawê o fi-
nansach publicznych. Ta ustawa zak³ada likwida-
cjê do koñca bie¿¹cego roku zak³adów bud¿eto-
wych, czyli równie¿ Oœrodka Szkolenia Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy we Wroc³awiu, bo w takiej for-
mule ten oœrodek dzia³a. My oczywiœcie zastana-
wialiœmy siê, jak¹ formê dopuszczon¹ przez now¹
ustawê o finansach publicznych wybraæ dla tego
oœrodka, tak aby by³o to optymalne i ze wzglêdu na
finanse publiczne, i ze wzglêdu na szerzenie misji
w zakresie ochrony pracy – dlatego ¿e dla nas, dla
inspektorów pracy, dla urzêdu, informacja i upo-
wszechnianie wiedzy w zakresie ochrony pracy nie
jest dzia³alnoœci¹ komercyjn¹. Konsultowaliœmy
siê co do tego równie¿ z Ministerstwem Finansów,
zreszt¹ przedstawiciele ministerstwa brali udzia³
w posiedzeniach i podkomisji, i Komisji do spraw
Kontroli Pañstwowej. Po naszej argumentacji
uznano, ¿e nie chodzi o czyst¹ komercjê, czyli
o stworzenie na rynku us³ug jeszcze jednego
oœrodka, który, ¿e tak powiem, szkoli³by w zakresie
ochrony pracy za okreœlone finanse, ale patrzymy
równie¿ na to, ¿e szkolenie jest zadaniem Pañstwo-
wej Inspekcji Pracy. Bo z ustawy o Pañstwowej In-
spekcji Pracy wynika, ¿e jej zadaniami s¹ prowa-
dzenie oœrodka i zadania z tym zwi¹zane, czyli
szkolenie i doskonalenie wiedzy kadry Pañstwowej
Inspekcji Pracy, a tak¿e szerzenie wiedzy i infor-
macji w zakresie ochrony pracy. Dlatego wch³oniê-
cie Oœrodka Szkolenia Pañstwowej Inspekcji Pracy
we Wroc³awiu w struktury Pañstwowej Inspekcji
Pracy uznane zosta³o za rozwi¹zanie najbardziej
optymalne, gwarantuj¹ce oœrodkowi przetrwanie
w tej formule, jaka naprawdê jest.

Pragnê jeszcze zaznaczyæ, mo¿e tak dla jasnoœci
sprawy, ¿e bud¿et zak³adu bud¿etowego Oœrodka
Szkolenia Pañstwowej Inspekcji Pracy by³ przed-
k³adany w ramach projektu bud¿etu Pañstwowej
Inspekcji Pracy. Czyli to by³o tak, ¿e w jednym do-
kumencie by³ przek³adany do akceptacji Wysokiej
Izby bud¿et Pañstwowej Inspekcji Pracy i, razem
z nim, tak¿e bud¿et zak³adu bud¿etowego w posta-
ci oœrodka szkolenia we Wroc³awiu. A wiêc nie by³a
to jak gdyby czysta dzia³alnoœæ poza bud¿etem.
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A skutki, jakie siê wi¹¿¹ z wprowadzeniem tej
ustawy, jeœli chodzi o finanse publiczne, przede
wszystkim bêd¹ takie, ¿e tak jak dot¹d bud¿et bê-
dzie, ¿e tak powiem, ³o¿y³ na dzia³anie tego oœrod-
ka. I tu chcia³abym jeszcze sprostowaæ, ¿e gros
œrodków, za które oœrodek dzia³a³, to by³y œrodki
otrzymywane z bud¿etu pañstwa, czyli te, które
Pañstwowa InspekcjaPracyzapewnia³aoœrodkowi.

Jeœli zaœ chodzi o tê dodatkow¹ dzia³alnoœæ,
dzia³alnoœæ komercyjn¹, czyli us³ugi na rynku ze-
wnêtrznym, to oœrodek oczywiœcie – i to zaznacza-
liœmy od pocz¹tku – by³ rentowny, nigdy nie ko-
rzysta³ z ¿adnych dotacji, jest prê¿ny, jest ju¿
uznan¹ jednostk¹ szkoleniow¹ w kraju, nie tylko
na Dolnym Œl¹sku, ale w ogóle w kraju. Szyld Pañ-
stwowej Inspekcji Pracy, który ten oœrodek posia-
da od wielu, wielu lat, gwarantuje nie tylko to, ¿e
oœrodek jest zwi¹zany z Pañstwow¹ Inspekcj¹
Pracy i cieszy siê wynikaj¹c¹ z tego renom¹, ale
tak¿e to, ¿e bêdzie on, jako korzystaj¹cy w³aœnie
z tego szyldu Pañstwowej Inspekcji Pracy, chro-
niony przed pe³n¹ komercj¹, tak by realizowaæ za-
dania Pañstwowej Inspekcji Pracy zwi¹zane zaró-
wno z dzia³alnoœci¹ wewnêtrzn¹, szkoleniem, do-
skonaleniem kadry, jak i z dzia³alnoœci¹ w zakre-
sie upowszechniania ochrony pracy w naszym
kraju – a z tym, jak wszyscy doskonale wiemy, nie
jest najlepiej. To wszystko, co zgodnie z t¹ ustaw¹
oœrodek, ¿e tak powiem, nadpracuje ponad œrodki
zapewnione przez bud¿et pañstwa, bêdzie zasila³o
bud¿et pañstwa.

Pozwolê sobie jeszcze powtórzyæ, ¿e nie zak³a-
damy ani zmniejszenia ze strony Pañstwowej In-
spekcji Pracy tej dzia³alnoœci prowadzonej dla
nas, ani obni¿enia lotów oœrodka, jeœli chodzi
o dzia³alnoœæ zewnêtrzn¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do… Nie wiem, czy ja to dobrze

powiem: do pani g³ównego inspektora… Tak? Jak
pani siê tytu³uje?

(Zastêpca G³ównego Inspektora Pracy Iwona
Hickiewicz: Pani inspektor.)

Pani inspektor, dobrze.
W takim razie pytania do pani inspektor.
Proszê bardzo. Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja uprzedzam, ¿e zadam trudne pytanie…
(Zastêpca G³ównego Inspektora Pracy Iwona

Hickiewicz: Trudno.)
…ale propañstwowe.
Pani Inspektor, popularnoœæ oœrodka wynika

miêdzy innymi z faktu, ¿e to jest jedyny chyba oœ-
rodek, który szkoli specjalistów dla Pañstwowej

Inspekcji Pracy na koszt pañstwa. I to obejmuje
zarówno wyk³ady, jak i posi³ki oraz noclegi. Ale co
siê stanie, jeœli uzna siê, ¿e ta premia, która jest
udzielana szkol¹cym siê – bo to siê odbywa w cza-
sie pracy, a jeszcze taki inspektor, m³odszy in-
spektor dostaje wynagrodzenie – powinna zostaæ
zlikwidowana i ¿e powinno byæ tak, jak jest w in-
nych pañstwach, a wiêc kandydaci na inspekto-
rów bêd¹ musieli zdobywaæ wykszta³cenie w ra-
mach w³asnych œrodków? Czy wtedy atrakcyj-
noœæ oœrodka bêdzie tak samo du¿a?

Zastêpca
G³ównego Inspektora Pracy
Iwona Hickiewicz:
Ja myœlê, Panie Senatorze… Ja wiem, ¿e to jest

ulubione pytanie pana senatora…
(Weso³oœæ na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy¿by pani

ju¿ to s³ysza³a, Pani Inspektor?)
…przy okazji debat bud¿etowych.
A teraz zupe³nie serio. Otó¿, Panie Senatorze

i Szanowni Pañstwo Senatorowie, a przede
wszystkim Panie Marsza³ku, my musimy pa-
miêtaæ, ¿e kszta³cimy szczególnego rodzaju
urzêdników pañstwowych. Oczywiœcie je¿eli po-
wsta³aby sytuacja kryzysowa i w ogóle przecho-
dzilibyœmy na system kszta³cenia za w³asne pie-
ni¹dze w sferze czy to s³u¿by cywilnej, czy wszy-
stkich innych s³u¿b urzêdniczych w Polsce…
No, odpukaæ, ale byæ mo¿e i do tego dojdzie. Ja
jednak uwa¿am, ¿e Pañstwowa Inspekcja Pracy
powinna zapewniæ szkolenie kadry od pocz¹tku
do koñca, i to nie tylko na potrzeby okrêgowych
inspektoratów pracy. Szkolenie w oœrodku, ta-
kie zintegrowane, trwa mniej wiêcej trzy mie-
si¹ce, ale wyszkolenie inspektora pracy zajmuje
oko³o roku, a wiêc pozosta³¹ do tego czêœæ czasu
inspektorzy spêdzaj¹ na tak zwanej praktyce
w okrêgowych inspektoratach pracy, wykonu-
j¹c czynnoœci pomocnicze, chodz¹c na kontro-
le… I trudno im nie p³aciæ wynagrodzenia za to.
Przecie¿ oni s¹ ju¿ zatrudnieni. Ju¿ jad¹c do oœ-
rodka, s¹ na delegacji. Tak ¿e to pytanie jest
podchwytliwe i ja zdajê sobie z tego sprawê, ale,
tak jak mówiê, propañstwowotwórczo i absolut-
nie w interesie finansów publicznych… Ja
wprawdzie jestem coraz wiêksz¹ fank¹ zacieœ-
niania wszelkich mo¿liwych form, ale tak¿e
w ten sposób musimy do tego podchodziæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Pani Minister.
Rozumiem, ¿e pytania siê skoñczy³y. Dziêkujê

bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Zanim wyst¹pi pan senator Augustyn, powiem,

jakie s¹ plany. Otó¿ chcia³bym przeprowadziæ dzi-
siaj jeszcze jeden punkt, ostatni, dlatego trochê
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przed³u¿ymy obrady. Chcia³bym wiêc prosiæ
wszystkich o zwiêz³oœæ wypowiedzi, ¿ebyœmy
mogli skoñczyæ… Mieliœmy skoñczyæ o 20.00, ale
chcia³bym dziœ przeprowadziæ ostatni punkt me-
rytoryczny, poza jutrzejszym sprawozdaniem
CBA, tak ¿eby dzisiaj mog³y siê odbyæ wszystkie
konieczne posiedzenia komisji.

To powiedziawszy, Panie Senatorze, oddajê pa-
nu g³os.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku, dobrze pana zrozumia³em,

a wiêc bêdzie bardzo krótko.
Pani Inspektor! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam tylko kilka zdañ. Otó¿ bardzo dobitnie

trzeba powiedzieæ, ¿e ta zmiana wynika z potrzeb
ustawowych, z decyzji, które podjêliœmy wczeœ-
niej. Nie jest ona w ¿adnym wypadku wynikiem
jakiegoœ braku zaufania czy z³ej oceny oœrodka.
Przeciwnie!

Po drugie, lepszy nadzór nad œrodkami publi-
cznymi to jest coœ, o co warto zawalczyæ. Wybór
pañstwa co do tej drogi nale¿y oceniæ wobec tego
jako s³uszny.

Ale ten dylemat, o którym mówi³ pan senator
Rulewski, warto te¿ przezwyciê¿yæ. Jednostka
bud¿etowa mo¿e i powinna œwiadczyæ w dalszym
ci¹gu us³ugi zewnêtrzne w ramach upowsze-
chniania wiedzy o bezpieczeñstwie w œrodowisku
pracy. Jak to zrobiæ? Polecam stworzenie takiego
systemu motywacyjnego dla kadry, by siê chcia³o
chcieæ. Wtedy i inicjatywa bêdzie, i kierunek
kszta³cenia, na którym nam zale¿eæ powinno, bê-
dzie jasno wytyczony. Pieni¹dze wprawdzie trafi¹
do bud¿etu, ale znaczna ich czêœæ mo¿e byæ wyko-
rzystana w ramach systemu motywacyjnego dla
upowszechniania wiedzy o bezpieczeñstwie pracy.

Dlatego przyjêliœmy z zadowoleniem na posie-
dzeniu komisji takie stwierdzenie, ¿e pañstwo
weŸmiecie to pod uwagê i po przejêciu tego
oœrodka zadbacie, by nie utraciæ niczego, co jest
bardzo dobre w jego dzia³alnoœci. Dziêkujê pañ-
stwu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-

niec posiedzenia Senatu.
Pani inspektor dziêkujê serdecznie za obec-

noœæ z nami w tym punkcie.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad, ostatniego rozpatry-
wanego dzisiaj: drugie czytanie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo upad³oœciowe i na-
prawcze.

Jest to projekt ustawy wykonuj¹cy orzeczenie
Trybuna³u Konstytucyjnego, zawarty w druku
nr 762, a sprawozdanie komisji w druku nr 762S.

Pan senator Piotr Zientarski jest sprawozdaw-
c¹ Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Panie Senatorze…

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Tak jak przed chwil¹ powiedzia³ pan marsza³ek,

projektowana ustawa stanowi wykonanie obo-
wi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego z 10 listopada
2009 r., stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepisu
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad³oœcio-
we i naprawcze z konstytucj¹. Zgodnie z art. 190
ust. 1 Konstytucji orzeczenia trybuna³u maj¹ moc
powszechnie obowi¹zuj¹c¹ i s¹ ostateczne. Sen-
tencja orzeczenia zosta³a opublikowana w Dzien-
niku Ustaw z 2009 r. s. 191, pozycja nr 1484.

Trybuna³ orzek³ w tym rozstrzygniêciu o nie-
zgodnoœci art. 28 ust. 1 ustawy z konstytucj¹
w zakresie odnosz¹cym siê do d³u¿nika nie korzy-
staj¹cego z pomocy adwokata lub radcy prawne-
go. Trybuna³ Konstytucyjny zwróci³ uwagê, ¿e
art. 28 ust. 1 ustawy, operuj¹c pojêciem d³u¿ni-
ka, kreuje dwie odrêbne normy adresowane do
d³u¿ników w postêpowaniu upad³oœciowym: jed-
n¹ – do d³u¿ników reprezentowanych przez facho-
wego pe³nomocnika i drug¹ – do dzia³aj¹cych sa-
modzielnie, bez reprezentacji fachowej. W obu
wypadkach wskazana regulacja przewiduje tê sa-
m¹ sankcjê: zwrot wniosku bez wezwania do jego
uzupe³nienia lub op³acenia.

Istot¹ naruszenia prawa do s¹du w omawia-
nym zakresie by³o takie ukszta³towanie przepi-
sów proceduralnych dotycz¹cych wniosku d³u¿-
nika o og³oszenie upad³oœci, które przez nagroma-
dzenie licznych i szczegó³owych wymogów formal-
nych z surow¹ sankcj¹ za ich niedope³nienie,
w praktyce utrudnia³y dostêp do organów ochro-
ny prawnej, czyni¹c prawo do s¹du dla czêœci
wnioskodawców pozornym, nierealnym. Przez to
d³u¿nik móg³ nie mieæ mo¿liwoœci skutecznego
¿¹dania ochrony swego interesu prawnego w spo-
sób maksymalnie efektywny.

Zwrócony wniosek, co jest bardzo istotne, nie
wywo³ywa³ skutków prawnych, co oznacza, ¿e za-
d³u¿ony przedsiêbiorca nie zainicjowa³ skutecz-
nie w chwili z³o¿enia tego wniosku postêpowania
o og³oszeniu upad³oœci. Pomimo braku zakazu
ponownego z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad-
³oœci okaza³o siê, ¿e na przyk³ad min¹³ w³aœciwy
termin do jego z³o¿enia. Takie dzia³anie nie usu-
wa³o skutków zwrócenia wczeœniej z³o¿onego
wniosku. Uchybienie temu terminowi grozi³o
d³u¿nikowi odpowiedzialnoœci¹ odszkodowawcz¹
czy zakazaniem mu przez s¹d prowadzenia dzia-
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³alnoœci gospodarczej, a nawet odpowiedzialno-
œci¹ karn¹, w zwi¹zku z przestêpstwem niezg³o-
szenia w terminie upad³oœci.

Wyrok wywo³a³ skutki prawne z dniem publi-
kacji. Maj¹c na uwadze koniecznoœæ wykonania
orzeczenia trybuna³u, kieruj¹c siê brzmieniem
sentencji wyroku oraz jego uzasadnieniem, pro-
ponuje siê, aby zmiana ustawy polega³a na wpro-
wadzeniu obowi¹zku wzywania wnioskodawcy
niereprezentowanego przez adwokata lub radcê
prawnego o uzupe³nienie wniosku lub jego op³a-
cenie. Umo¿liwi to d³u¿nikowi poprawienie
wniosku, z³o¿enie go ponownie z zachowaniem
pierwotnego terminu wniesienia, które by³o nie-
kompletne, b³êdne, nie do koñca formalne.

Nasza komisja przyjê³a tego rodzaju rozwi¹za-
nie, ujednolicaj¹c jednoczeœnie wymogi zarówno
do strony reprezentowanej przez adwokata czy
radcê prawnego, jak i nie reprezentowanej.

Po pewnych przemyœleniach – nie bêdê siê od-
rêbnie zapisywa³ do dyskusji, Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z tym pozwolê sobie to od razu powie-
dzieæ – doszed³em do wniosku, ¿e nie mo¿na
ca³kowicie zrównywaæ sytuacji osób reprezento-
wanych przez fachowców z sytuacj¹ osób, które
nie s¹ przez nich reprezentowane. Zg³aszam po-
prawkê, a¿eby wtedy, kiedy osoba jest reprezen-
towana przez adwokata, a w terminie tygodnia od
dnia dorêczenia zarz¹dzenia o zwrocie, z przyczyn
braków formalnych, wniosek zosta³ z³o¿ony pono-
wnie i odpowiada wymogom ustawowym, nale¿y-
cie jest op³acony, wywo³ywa³ skutek od daty pier-
wotnego wniesienia. Konwalidowa³ niejako tê
czynnoœæ. Zg³aszam poprawkê, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Czy pan minister Wrona chcia³by zabraæ g³os

w imieniu rz¹du?
Witam pana ministra i rozumiem, ¿e pan ju¿ siê

zbli¿a do mównicy.
Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Te¿ nie bêdzie py-

tañ. Tylko w kuluarach.)
PanieSenatorze,proszênieantycypowaæprzysz³oœci.
(Weso³oœæ na sali)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku. Wszystkie

punkty, w których przypad³ mi dzisiaj zaszczyt re-
prezentowaæ rz¹d, zmieœci³y siê w porz¹dku dnia.
Jestem bardzo zadowolony.

Przechodz¹c do meritum zagadnienia… Rze-
czywiœcie propozycja senacka, która by³a analizo-

wana na pocz¹tku prac komisji senackich,
w pe³ni, w stu procentach, odzwierciedla wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego. Chodzi tutaj o zrów-
nanie sytuacji wierzyciela i d³u¿nika, którzy zg³a-
szaj¹ wniosek o upad³oœæ. O ile w dotychczaso-
wym stanie prawnym przed orzeczeniem trybu-
na³u jedna z tych stron, czyli d³u¿nik, by³ gorzej
traktowany, bo jego wniosek zwracano bez wzy-
wania do uzupe³nienia, niezale¿nie od tego, czy
korzysta³ z profesjonalnego reprezentanta, jakim
jest adwokat lub radca prawny, czy te¿ nie korzy-
sta³, to wierzyciel by³ lepiej traktowany, bo jemu
zwracano wniosek tylko wtedy, je¿eli korzysta³
z adwokata lub radcy prawnego. Je¿eli sam po-
pe³ni³ b³¹d i wymogi formalnie zosta³y niedotrzy-
mane czy op³ata nieop³acona, to wtedy wzywano
go do uzupe³nienia.

Ten pierwszy projekt senacki, który zawiera³
takie sformu³owanie, ¿e wniosek o og³oszenie
upad³oœci nie odpowiadaj¹cy wymogom okreœlo-
nym w ustawie lub nienale¿ycie op³acony zwraca
siê bez wezwania o uzupe³nienie lub op³acenie
wniosku, je¿eli zosta³ on zg³oszony przez wnios-
kodawcê reprezentowanego przez adwokata lub
radcê prawnego, wed³ug nas by³ najbardziej pra-
wid³owy.

Rzeczywiœcie jednak po zastanowieniu – pan se-
nator te¿ odwo³a³ siê do pewnej refleksji, a ona by³a
czêœciowo wspólna, bo my troszeczkê przegadaliœ-
my ten problem – uznaæ mo¿na, ¿e to rzeczywiœcie
by³oby zbyt rygorystyczne. Nale¿y daæ jeszcze ten
jeden tydzieñ. Je¿eli po zwrocie tego wniosku
wnioskodawca – czy jest to d³u¿nik, czy wierzyciel,
to nie ma znaczenia – uzupe³ni braki formalne lub
tê op³atê, to wtedy sprawa toczy siê dalej i nie po-
nosi on konsekwencji wynikaj¹cych ze zwrotu.
Uwa¿am, ¿e jest to s³uszne rozwi¹zanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: W kuluarach.)
Antycypacja by³a s³uszna, Panie Senatorze.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Zgodnie z poleceniami w³adz wy¿szych otwieram

i zamykamdyskusjê,bonikt siêdoniejnie zg³osi³.
W takim razie, proszê pañstwa, Senat…

W zwi¹zku z tym… Zaraz, zaraz, co tu w³aœciwie
jest dalej?

(G³os z sali: Wnioski…)
A, oczywiœcie, tak, przepraszam. S¹ z³o¿one

wnioski o charakterze legislacyjnym, w zwi¹zku
z tym proszê Komisjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o prze-
prowadzenie dyskusji i przygotowanie dodatko-
wego sprawozdania.

Proszê pañstwa, w tym momencie mo¿emy za-
koñczyæ omawianie punktu jedenastego.

Proszê o odczytanie komunikatów. Po komuni-
katach og³oszê przerwê.
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Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:

Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali
nr 217 odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia
wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
postêpowania cywilnego.

Po zakoñczeniu tego posiedzenia odbêdzie siê
posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków zg³oszonych w toku debaty do ustawy o zmia-
nie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu.

Wspólne posiedzenie Komisji Œrodowiska oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków
zg³oszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie
ustawy o udostêpnieniu informacji o œrodowisku

i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œro-
dowisko oraz niektórych innych ustaw odbêdzie
siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-
dach Senatu w sali nr 176.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zg³oszonych w trakcie debaty
do ustawy o wyrobach medycznych odbêdzie siê
bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obradach
Senatu w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnoœci odbêdzie siê
jutro o godzinie 8.00 w sali nr 176. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do jutra do

godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 02)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski i Zbigniew Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: informacja o wyni-
kach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w 2009 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 841.
Marsza³ek Senatu skierowa³ otrzyman¹ infor-

macjê do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji. Komisja na posiedzeniu 11 maja
2010 r. zapozna³a siê z przedstawion¹ informacj¹
i poinformowa³a o tym marsza³ka Senatu.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Se-
natu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
pana Paw³a Wojtunika.

Poproszê pana ministra o zabranie g³osu
i przedstawienie informacji.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To dla mnie olbrzymi zaszczyt móc wyst¹piæ

przed pañstwem jako szef Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego i przedstawiæ informacjê o wyni-
kach dzia³alnoœci CBA za rok 2009.

Chcia³bym nadmieniæ, ¿e miniony rok by³ spe-
cyficzny, je¿eli chodzi o dzia³alnoœæ tej m³odej in-
stytucji. W tym¿e roku dokona³a siê zmiana na
stanowisku szefa CBA. Nie przebiega³a ona w spo-
sób tak ³agodny i elastyczny, jak to ma miejsce
w przypadku innych instytucji, bo, oprócz emocji
spo³ecznych, wywo³ywa³a te¿ pewne emocje
u kadry CBA i mia³a, moim zdaniem, równie¿ pe-
wien wp³yw na funkcjonowanie biura w drugiej
po³owie 2009 r. Ponadto, jak Wysoka Izba dosko-
nale wie, Trybuna³ Konstytucyjny zakwestiono-
wa³ zgodnoœæ niektórych przepisów ustawy o CBA
z konstytucj¹, co równie¿ stwarza³o pewne trud-

noœci, na³o¿y³o dodatkowe zadania zwi¹zane z po-
trzeb¹ nowelizacji tych¿e przepisów. Proces ten
obecnie jest bardzo dynamicznie realizowany.

Niezale¿nie od wspomnianych trudnoœci, CBA
w ubieg³ym roku realizowa³o swoje ustawowe za-
dania zwi¹zane z przeciwdzia³aniem i zwalcza-
niem korupcji oraz przeciwdzia³aniem zagro¿e-
niom dla interesu ekonomicznego pañstwa
i zwalczaniem tych zagro¿eñ. Z uwagi na to, ¿e
CBA jest instytucj¹ m³od¹, trwa³ równie¿ inten-
sywny proces budowy struktur terenowych
i kadrowych CBA.

Panie Marsza³ku, chcia³bym poinformowaæ,
i¿ w ca³ym ubieg³ym roku CBA prowadzi³o ³¹cz-
nie szeœæset dwadzieœcia piêæ spraw operacyj-
nych oraz blisko czterysta postêpowañ przygo-
towawczych i ¿e zauwa¿alna jest w tym zakresie
dynamika wzrostowa. Tych postêpowañ by³o
o mniej wiêcej 40% wiêcej ni¿ w roku 2008. Wy-
miernym efektem dzia³añ procesowych prowa-
dzonych w ramach tych czterystu postêpowañ
by³o przedstawienie ponad tysi¹ca siedmiuset
zarzutów piêciuset osiemdziesiêciu jeden oso-
bom. W tym przypadku równie¿ zauwa¿yliœmy
tendencjê wzrostow¹ w odniesieniu do wyników
z lat ubieg³ych.

Przedstawiaj¹c wyniki pracy dochodzeniowo-
-œledczej, chcia³bym wspomnieæ zarówno o uja-
wnieniu korzyœci maj¹tkowych na ³¹czn¹ kwotê
8 milionów 700 tysiêcy z³ oraz 3 milionów euro,
jak równie¿ o ujawnieniu strat w wyniku wykrytej
dzia³alnoœci przestêpczej – strat o ³¹cznej wartoœci
przekraczaj¹cej 244 miliony z³. Funkcjonariusze
CBA zabezpieczyli równie¿ mienie o wartoœci wy-
nosz¹cej ponad 10 milionów z³.

Podsumowuj¹c dzia³alnoœæ procesow¹,
chcia³bym zwróciæ uwagê na coraz sprawniejsze
prowadzenie œledztw przez funkcjonariuszy
CBA, coraz lepsz¹ wspó³pracê z prokuratur¹ i co-
raz lepsz¹ wspó³pracê z innymi instytucjami zaj-
muj¹cymi siê zwalczaniem przestêpczoœci –
mam tu na myœli Policjê i Agencjê Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego.

W ubieg³ym roku zakoñczono prawie po³owê
prowadzonych œledztw. Jest to równie¿ wy¿szy
wspó³czynnik ni¿ ten z roku 2008.



Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Czynnoœci ope-
racyjno-œledcze nie s¹ jedyn¹ sfer¹ dzia³alnoœci
CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne realizuje
równie¿ czynnoœci kontrolne maj¹ce na celu we-
ryfikacjê prawid³owoœci i prawdziwoœci oœwiad-
czeñ maj¹tkowych sk³adanych przez osoby
pe³ni¹ce funkcje publiczne. Naszym dzia³aniom
kontrolnym poddawane s¹ równie¿ decyzje go-
spodarcze dotycz¹ce udzielania zamówieñ publi-
cznych, prywatyzacji, udzielania wsparcia finan-
sowego, gospodarowania mieniem publicznym
czy te¿ przyznawania koncesji, ulg czy gwarancji
kredytowych. Ogó³em w minionym roku CBA
przeprowadzi³o sto dwa postêpowania kontrolne.
Te postêpowania poprzedzane s¹ kontrolnymi
czynnoœciami przedwstêpnymi, czynnoœciami
analitycznymi. Takich postêpowañ w CBA prowa-
dzono przesz³o piêæset. Podobnie jak czynnoœci
procesowe, dzia³alnoœæ kontrolna biura przynios-
³a wymierne efekty w postaci ujawnienia szkód na
mieniu Skarbu Pañstwa oraz jednostek samo-
rz¹du terytorialnego. Wartoœæ ujawnionych
szkód to przesz³o 49 milionów z³. Materia³y ze-
brane w trakcie dzia³añ kontrolnych pozwoli³y na
wszczêcie piêædziesiêciu dwóch postêpowañ
przygotowawczych, na przedstawienie zarzutów
szesnastu osobom, a w czternastu przypadkach –
na skierowanie do s¹dów aktów oskar¿enia.

Niezale¿nie od wyników procesowych, bo nie
one s¹ g³ównym celem prowadzenia dzia³añ kon-
trolnych, w zwi¹zku ze stwierdzonymi nieprawid-
³owoœciami CBA skierowa³o liczne wyst¹pienia
pokontrolne do prezesa Rady Ministrów, general-
nego inspektora kontroli skarbowej, rzecznika
dyscypliny finansów publicznych i prezesa Urzê-
du Zamówieñ Publicznych.

Chcia³bym równie¿ zauwa¿yæ, ¿e odsetek kon-
troli zakoñczonych w stosunku do ogó³u prowa-
dzonych wyniós³ niemal 75%, podczas gdy rok
wczeœniej by³ bli¿szy po³owie.

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Wysoka Izbo! Przedstawiaj¹c powy¿sze wyniki
dzia³ania CBA, nie chcia³bym równie¿ pomin¹æ
trzeciej bardzo wa¿nej dziedziny dzia³alnoœci biu-
ra, czyli spraw zwi¹zanych z realizacj¹ czynnoœci
analityczno-informacyjnych prowadzonych na
potrzeby prezesa Rady Ministrów, innych mini-
sterstw czy parlamentu. Wa¿nym elementem by³o
zapewnienie os³ony antykorupcyjnej w odniesie-
niu do prywatyzacji spó³ek o kluczowym znacze-
niu dla Skarbu Pañstwa oraz najwa¿niejszych za-
mówieñ publicznych. Dzia³ania te realizowane s¹
w ramach tak zwanej tarczy antykorupcyjnej.

Jednak to te¿ nie jest ca³a dzia³alnoœæ anality-
czno-informacyjna prowadzona przez biuro,
gdy¿ doraŸnie prowadzi ono analizy w sprawach
operacyjnych, w postêpowaniach przygotowaw-
czych, niezale¿nie od dzia³añ strategicznych,

analitycznych, zwi¹zanych z tak zwan¹ tarcz¹
antykorupcyjn¹. Kluczowe w ramach projektu
tarczy antykorupcyjnej by³y przedsiêwziêcia
zwi¹zane z organizacj¹ Mistrzostw Europy
w Pi³ce No¿nej Euro 2012, a tak¿e z programami
rz¹dowymi obejmuj¹cymi wydatkowanie œrod-
ków bud¿etowych w ramach takich programów
jak „Moje Boisko – Orlik 2012” czy „Radosna
Szko³a”. W wyniku tych dzia³añ analityczno-in-
formacyjnych by³y równie¿ inicjowane sprawy
operacyjne i sprawy procesowe.

W ramach dzia³añ analityczno-informacyjnych
w ubieg³ym roku rozpoczêliœmy prace nad nowa-
torskim projektem zwi¹zanym z prób¹ utworze-
nia tak zwanej mapy antykorupcyjnej czy mapy
korupcji – ró¿ne nazwy potoczne tego projektu ju¿
funkcjonuj¹. Polega to na próbie zebrania ze
wszystkich instytucji zajmuj¹cych siê œciganiem,
zwalczaniem i zapobieganiem korupcji danych
statystycznych za lata 2004–2009. Dzisiaj jest to
bardzo trudne. Korupcj¹, jak Wysoka Izba wie,
zajmuje siê wiele podmiotów, nie ma jednolitego,
jednoznacznego podzia³u kompetencji instytucji.
Próbujemy te dane – nie ukrywam, ¿e z pewnym
mozo³em i z dosyæ du¿ym trudem – zebraæ po to,
¿eby takim dokumentem zobrazowaæ faktyczny
stan zagro¿enia korupcj¹ w Polsce i faktyczne wy-
niki jej zwalczania czy stan zaanga¿owania
w zwalczanie korupcji poszczególnych organów
pañstwa.

Oprócz przedstawienia pracy analityczno-in-
formacyjnej chcia³bym równie¿ wspomnieæ
o dzia³aniach o charakterze prewencyjnym, edu-
kacyjnym, maj¹cych na celu podnoszenie œwia-
domoœci antykorupcyjnej w spo³eczeñstwie. Te-
mu s³u¿yæ ma prowadzenie portalu internetowe-
go pod nazw¹ „Serwis Edukacji Antykorupcyj-
nej”. Ten portal, www.antykorupcja.edu.pl, jest
obs³ugiwany przez funkcjonariuszy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego i z ka¿dym miesi¹cem
zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ. Oprócz sze-
rokiego wyboru informacji, publikacji, badañ,
ciekawostek poœwiêconych problematyce anty-
korupcyjnej portal zawiera równie¿ elementy ma-
j¹ce zainteresowaæ m³odych ludzi. S¹ to gry, quizy
i inne ciekawostki kierowane do m³odzie¿y.

Pod koniec ubieg³o roku podjêliœmy równie¿
dzia³ania dotycz¹ce zmiany polityki informacyj-
nej biura. Ich elementy to miêdzy innymi popra-
wienie jakoœci strony internetowej, jej przejrzy-
stoœci i zawartoœci oraz zmiana polityki informa-
cyjnej realizowanej przez rzecznika CBA.

Niezale¿nie od tego funkcjonariusze biura brali
udzia³ w licznych konferencjach, seminariach,
projektach badawczo-naukowych. Wspó³praco-
waliœmy równie¿ miêdzynarodowo, w sposób do-
syæ ograniczony z uwagi na pewn¹ lukê w ustawie
o CBA, która mówi o wspó³pracy z organizacjami
zagranicznymi, a nie instytucjami zagraniczny-
mi. Ogranicza to wspó³pracê z innymi policjami,
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mimo to CBA wspó³pracowa³o z Europejskim
Urzêdem do spraw Zwalczania Nadu¿yæ Finanso-
wych, OLAF, Interpolem, Europolem oraz grup¹
EPAC – Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji.

Wysoka Izbo! Panie Marsza³ku! Chcia³bym
zaznaczyæ, ¿e efekty, o których mówiê, s¹ wyra-
¿one suchymi liczbami, ja nie dodajê komenta-
rza czy w³asnej oceny. Kierownictwo CBA przy-
jê³o za³o¿enie, ¿e sprawozdanie nie mo¿e byæ do-
kumentem polemicznym czy ocennym, to powi-
nien byæ dokument statystyczny, pokazuj¹cy li-
czbê spraw, w które jest anga¿owane biuro. Nie-
mniej chcia³bym wspomnieæ, ¿e warunki, w ja-
kich osi¹gano te wyniki, nie by³y ³atwe i mam tu
na myœli g³ównie warunki organizacyjno-logi-
styczne. Centralne Biuro Antykorupcyjne po-
siada fatalne zaplecze, je¿eli chodzi o nierucho-
moœci. W wiêkszoœci delegatur stan nierucho-
moœci jest taki, ¿e wymagaj¹ one olbrzymich na-
k³adów finansowych. Ju¿ nie bêdê mówi³ o tym,
¿e nie nale¿¹ do CBA, nieraz s¹ wynajmowane
od instytucji spoza sektora publicznego. Te bra-
ki logistyczne i ograniczenia logistyczne rów-
nie¿ utrudnia³y w znacznym stopniu funkcjono-
wanie CBA.

Nie pokrywamy tak¿e swoj¹ sieci¹ delegatur
ca³ego kraju. S¹ województwa, w których nie ma
delegatur CBA. Niestety, nie uda siê rozbudowaæ
CBA bez dodatkowych nak³adów i œrodków na in-
westycje czy na zatrudnienie dodatkowej kadry.

W zesz³ym roku borykaliœmy siê równie¿ z pro-
blemami dotycz¹cymi bezpieczeñstwa wewnêtrz-
nego. Pod koniec roku przeorganizowaliœmy sys-
tem obiegu informacji niejawnych, system dostê-
pu do informacji niejawnych. Nie chcia³bym je-
dnak na otwartym posiedzeniu nara¿aæ Wysokiej
Izby na uzyskanie jakichœ informacji niejawnych.
Elementem wielu publikacji by³y kwestie zwi¹za-
ne z bezpieczeñstwem, z obiegiem informacji nie-
jawnych w biurze. Wi¹za³o siê to tak¿e z pewnym
niedoborem urz¹dzeñ wymaganych w tym zakre-
sie, z brakami logistycznymi. Funkcjonariusze –
ja po czêœci to rozumiem – chc¹c realizowaæ czyn-
noœci skutecznie, efektywnie, szybko, nieraz nie
spe³niali wszystkich wymogów zwi¹zanych z bez-
pieczeñstwem teleinformatycznym czy u¿ywa-
niem przeznaczonych do tego systemów informa-
tycznych. Po prostu ich nie by³o i robiono to na in-
nych noœnikach, na innych urz¹dzeniach.

Chcia³bym równie¿ poinformowaæ Wysok¹ Izbê
o sposobie wykorzystania œrodków bud¿etowych.
Ubieg³oroczny limit wydatków bud¿etowych wy-
nosi³ 107 milionów 400 tysiêcy z³. By³a to kwota
nieco mniejsza od limitu planowanego na rok po-
przedni. Bud¿et zosta³ zrealizowany w 99,6%.
Myœlê, ¿e w pe³ni zosta³y zrealizowane wszystkie
g³ówne potrzeby. G³ówne kierunki anga¿owania
tych œrodków to by³y wydatki maj¹tkowe.

W minionym roku w CBA zatrudnione by³y
osiemset osiemdziesi¹t dwie osoby, z czego
osiemset dwadzieœcia osiem to funkcjonariusze
CBA. Oznacza to niewielki, piêcioprocentowy,
wzrost w porównaniu z rokiem 2008. W roku
ubieg³ym ³¹cznie zatrudniono siedemdziesi¹t trzy
nowe osoby, z biura odesz³o trzydzieœci piêæ osób.

Dosyæ du¿o pracy, i nie bez znaczenia dla dzi-
siejszego funkcjonowania CBA, kosztowa³ nas
tak zwany audyt organizacyjny jednostek, audyt
wewnêtrzny, mo¿e nies³usznie przez media i przez
niektórych polityków okreœlany mianem audytu.
By³a to ocena struktur organizacyjnych CBA,
której dokonano w ostatnim kwartale ubieg³ego
roku. Wspominam o niej dlatego, ¿e ta ocena by³a
dokonana przez funkcjonariuszy dzia³aj¹cych
wczeœniej w CBA. To nie by³ zespó³ zewnêtrzny czy
zespó³ powo³any przeze mnie, ja obj¹³em funkcjê
pe³ni¹cego obowi¹zki szefa CBA 13 paŸdziernika.
Podczas audytu wskazano na wiele problemów
i mankamentów w funkcjonowaniu biura w sferze
organizacyjnej. Chcia³bym wspomnieæ o kilku, bo
dzisiaj podczas reorganizacji staramy siê unikn¹æ
pewnych b³êdów czy pewne rzeczy naprawiæ.
Chcê jednak zaznaczyæ, wystêpuj¹c przed Wyso-
k¹ Izb¹, ¿e ta ocena nie dotyczy³a jakichkolwiek
spraw prowadzonych przez Centralne Biuro An-
tykorupcyjne, ani spraw procesowych, ani opera-
cyjnych, ani œrodków kontroli korespondencji,
czyli mówi¹c kolokwialnie, tak zwanych pods³u-
chów telefonicznych. To jest na bie¿¹co i by³o na
bie¿¹co nadzorowane, monitorowane, co nie oz-
nacza, ¿e równie¿ w tej dziedzinie nie odkry³em
kilku sytuacji patologicznych, których skutkiem
by³a potrzeba z³o¿enia zawiadomieñ do prokura-
tury.

Ocena organizacyjna obejmowa³a lata
2006–2009, skupia³a siê na roku 2009. Ale taka
by³a sugestia audytora wewnêtrznego i sam ze-
spó³ audytu uzna³, ¿e zdrowym rozwi¹zaniem,
zdrow¹ praktyk¹, dobr¹ praktyk¹ jest dokona-
nie raz na trzy lata takiej oceny, takiego ch³o-
dnego ogl¹du, zrobienie zdjêcia organizacji
i podjêcie naprawy w dziedzinach, które nieraz
s¹ zapomniane albo w których wystêpuj¹ nie-
prawid³owoœci.

Otó¿ zespó³ ten, koñcz¹c pracê, stwierdzi³ nie-
prawid³owoœci polegaj¹ce na przeroœcie liczby
kadry kierowniczej w stosunku do liczby funkcjo-
nariuszy biura. Stwierdzi³ tworzenie stanowisk
kierowniczych pod konkretne osoby w celu zape-
wnienia okreœlonego poziomu wynagrodzenia,
w kilkunastu przypadkach zachowania protek-
cyjne przy rekrutacji niektórych funkcjonariuszy.
Stwierdzi³ te¿ brak jednolitej struktury etatowej.
CBA nie posiada w ogóle struktury etatowej, nie
ma tak zwanego etatu, który wystêpuje w innych
instytucjach; równie¿ to próbujemy teraz napra-
wiæ. Zespó³ stwierdzi³ tak¿e brak transparen-
tnych kryteriów dofinansowania dokszta³cania
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oraz przyznawania dodatków mieszkaniowych,
co powodowa³o nieuzasadnione uprzywilejowa-
nie jednych funkcjonariuszy kosztem innych
i budzi³o wiele emocji wœród pracowników oraz
kadry kierowniczej œredniego szczebla w CBA.
Wielokrotnie tak¿e wystêpowa³o bardzo wysokie
nagradzanie przez szefa CBA – bez faktycznego
czy wyraŸnego uzasadnienia – wybranych fun-
kcjonariuszy b¹dŸ kierowników jednostek orga-
nizacyjnych, czêsto zaanga¿owanych w najg³oœ-
niejsze sprawy, a nagrody by³y przyznawane po
najg³oœniejszych sprawach, które mia³y równie¿
bardzo wyraŸny wydŸwiêk polityczny. Zespó³
stwierdzi³ równie¿ brak jednolitej polityki i brak
nadzoru w zakresie udostêpniania samochodów
s³u¿bowych do celów prywatnych, dochodzi³o
w tym zakresie do nadu¿yæ, wreszcie zaniedbania
logistyczne w sferze nieruchomoœci oraz wskaza³
na takie aspekty dzia³alnoœci biura, jak pewne za-
mkniêcie, odizolowanie dzia³añ biura od
wspó³pracy z innymi instytucjami, a tak¿e na ele-
menty polityki medialnej, nastawionej na efekt
medialny, nieraz odkrywaj¹ce niejawne elementy
warsztatu operacyjnego.

Wspomnia³em równie¿ o tym nie po to, ¿eby
w tym momencie dokonywaæ subiektywnej oceny
biura, ale z tego wzglêdu, ¿e ten dokument mia³
dosyæ du¿e znaczenie i wywar³ doœæ du¿y wp³yw
na to, co dzia³o siê w ostatnim kwartale ubieg³ego
roku w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ze-
spó³ by³ dosyæ du¿y i w jego tworzenie by³o zaan-
ga¿owanych wielu wybitnych funkcjonariuszy.
Rekomendacj¹ zaœ tego dokumentu by³a proœba
do prezesa Rady Ministrów o zgodê na reorganiza-
cjê i taka reorganizacja obecnie siê odbywa. O jej
wynikach czy kierunkach prac jestem w stanie in-
formowaæ Wysok¹ Izbê na bie¿¹co.

Niezale¿nie od wymienionych trudnoœci
chcia³bym zameldowaæ Wysokiej Izbie, ¿e Central-
neBiuroAntykorupcyjne realizowa³o swoje zadania
ustawowe w roku 2009 i uzyska³o wyniki, które
przedstawi³em.Dziêkujêbardzo,PanieMarsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mo¿e pan zostanie na mówni-

cy, bo pewnie bêd¹ do pana pytania. Dziêkujê.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam trzy, mo¿e cztery pytania. Pierwsze.

Wspomina³ pan dwukrotnie, raz pozytywnie, raz
negatywnie, o koniecznoœci wspó³pracy z innymi
instytucjami, które dzia³aj¹ na rynku, ¿e tak po-
wiem, czy na p³aszczyŸnie walki z korupcj¹. Co

rz¹dzi tym dzia³aniem? Czy to s¹ inicjatywy do-
wolne, gospodarskie, czy te¿ rz¹dzi tym jakieœ roz-
porz¹dzenie? Czy jest bud¿et na te cele? Czym
koñcz¹ siê wspólne dzia³ania? Czy s¹ one tylko
okazj¹ do spotkañ?

Drugie zagadnienie. Jest pan szefem dopiero
od niedawna, w zwi¹zku z tym poproszê o spojrze-
nie wstecz, siêgniêcie do wiedzy, do dokumentów.
Czy ze strony CBA by³y kierowane wnioski legisla-
cyjne, bo CBA nie mo¿e podejmowaæ inicjatyw le-
gislacyjnych, w odniesieniu do tych miejsc, w któ-
rych prawo u³atwia korupcjê?

Trzecie pytanie. Wspomnia³ pan o z³ej zastanej
strukturze CBA. Jaki jest stosunek zatrudnio-
nych w centrali do zatrudnionych w oddzia³ach
terenowych? Oddzia³y terenowe czêsto maj¹ sym-
boliczn¹ liczbê pracowników. Mo¿e to jest zwi¹za-
ne z faktem, ¿e centrala prowadzi prace analitycz-
ne, a wykonawcami s¹ oddzia³y.

Czwarte pytanie. Czy przewiduje pan w swojej
kadencji zwiêkszenie liczby oddzia³ów tereno-
wych? Niepokoj¹ce jest to, ¿e wybrano tylko dzie-
siêæ delegatur, a w pozosta³ych szeœciu miej-
scach, a mo¿e nawet jest ich wiêcej, bo przecie¿
obszary województw nie s¹ odbiciem rozwoju
dzia³alnoœci gospodarczej, lecz wyznaczone s¹
wedle granic geograficznych… Czy pan to przewi-
duje w swojej kadencji? Dziêkujê bardzo.

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

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan o kontroli, o au-

dycie, który by³ przeprowadzany. We wnioskach
mo¿emy miêdzy innymi przeczytaæ o tworzeniu sta-
nowisk kierowniczych pod konkretne osoby w celu
zapewnienia okreœlonego poziomu wynagrodzenia,
o zachowaniach protekcyjnych przy rekrutacji czê-
œci funkcjonariuszy. Chcia³bym, ¿eby pan to trosze-
czkê rozwin¹³. Czy to by³y jednostkowe przypadki,
które uda³o siê znaleŸæ, czy to by³o jakieœ masowe
dzia³anie? Myœlê, ¿e to s¹ dwie ró¿ne rzeczy.

Przy tej okazji równie¿ takie pytanie. W tak wa¿-
nej informacji, jak¹ jest informacja szefa CBA za
poprzedni rok, nie ma ani s³owa o aferze, o której
s³yszeliœmy w zesz³ym roku, czyli o aferze hazardo-
wej, gdzie miêdzy innymi by³y takie mechanizmy,
o których funkcjonowaniu czy o tym, ¿e pan je wy-
kry³ w samym biurze, pan wspomina, mam na
myœli na przyk³ad protekcjonizm przy za³atwianiu
ró¿nych stanowisk na najwy¿szych szczeblach
funkcjonowania w³adz Rzeczypospolitej. Nie ma
ani s³owa o tej aferze. Czy biuro w ogóle nie intere-
suje siê, czy przesta³o interesowaæ siê t¹ spraw¹?
Poproszê mo¿e o jakiœ komentarz na ten temat.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Panie Ministrze, poda³ pan liczby, zwiêkszaj¹c¹

siê liczbê wykrytych przestêpstw i zwiêkszaj¹c¹
siê liczbê prowadzonych œledztw. W tej sytuacji
mo¿emy siê obawiaæ tego, ¿e roœnie przestêp-
czoœæ. Tymczasem mnie na statystyce i demogra-
fii uczono, a póŸniej ja tego uczy³em, ¿e takie licz-
by trzeba podawaæ ³¹cznie z danymi liczbowymi
dotycz¹cymi pracowników, ile przypada spraw
czy za³atwionych spraw na jak¹ liczbê pracowni-
ków. Wtedy dopiero mamy jakiœ obraz. Bez tego
liczby, które pan podawa³, nic nie mówi¹. O spra-
wnoœci urzêdu œwiadczy liczba wykrytych spraw
na jednego pracownika czy na jak¹œ grupê, a nie
sama liczba. Mo¿emy us³yszeæ, ¿e tych spraw by³o
tysi¹c osiemset, dwa tysi¹ce, ale to nic nam nie
mówi. Jeœli chcemy pokazaæ sprawnoœæ urzêdu,
to te liczby powinny byæ po³¹czone z liczb¹ praco-
wników. Dopiero wtedy jest jakaœ mo¿liwoœæ do-
konania z naszej strony oceny pracy urzêdu.
Dziêkujê bardzo.

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

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku, je¿eli chodzi o wspó³dzia³a-

nie, to potrzeba wspó³dzia³ania i koordynacji
dzia³añ wynika w przypadku CBA wprost z usta-
wy o CBA. Art. 29 ustawy o CBA nie tylko mówi
o wspó³dzia³aniu, ale nak³ada na szefa CBA obo-
wi¹zek koordynacji wszystkich dzia³añ w zakresie
zwalczania korupcji i zapobiegania korupcji
wszystkich s³u¿b i instytucji w Polsce, z czym jest
pewien problem. Do dzisiaj instytucje te nie osi¹g-
nê³y konsensusu – my pracujemy nad rozpo-
rz¹dzeniem prezesa Rady Ministrów w tym zakre-
sie – bo wi¹za³oby siê to, jak rozumiem, z odda-
niem czêœci kompetencji, poddaniem siê pod ko-
ordynacjê czy bardziej aktywne dzia³ania CBA
wobec innych instytucji. Wspó³dzia³anie oczywi-
œcie jest zagwarantowane przepisami prawa
o CBA. W CBA funkcjonuj¹ porozumienia podpi-
sane z komendantem g³ównym Policji i z innymi
szefami s³u¿b.

Brak tego wspó³dzia³ania by³ bardziej kwesti¹
indywidualn¹ i subiektywn¹. Wydaje mi siê, tak¿e
moim wspó³pracownikom i innym partnerom – ja

w przesz³oœci by³em policjantem i nie zmieni³em
zdania – ¿e CBA troszeczkê zasklepi³o siê w swoim
samotnym zwalczaniu korupcji i wystêpowa³a
tendencja izolacyjna. CBA próbowa³o na swój
sposób i samotnie realizowaæ pewne dzia³ania.
Tymczasem ja nie widzê mo¿liwoœci, aby skutecz-
nie zwalczaæ korupcjê czy zapobiegaæ korupcji
bez wspó³pracy z innymi instytucjami, które rów-
nie¿ prowadz¹ sprawy antykorupcyjne. Masê dro-
bnych spraw prowadzi Policja i nie sposób pew-
nych spraw Policji nie oddawaæ lub w pewnych
sprawach jej nie pomagaæ. Nie widzê równie¿
mo¿liwoœci skutecznego realizowania zadañ bez
wspó³pracy ze spo³eczeñstwem i bez pewnej ot-
wartoœci. W sytuacji pewnego zamkniêcia, bez
wspó³pracy ze spo³eczeñstwem i bez wsparcia in-
nych instytucji nadal mo¿emy patrzeæ na œwiat
przez ma³¹ dziurkê od klucza. St¹d takie spo-
strze¿enie. To by³a niedogodnoœæ. Pewien brak ot-
wartoœci, brak akceptacji czy zamkniêta filozofia
funkcjonowania CBA równie¿ funkcjonariuszom
przeszkadza³y w pracy.

Stosunek centrali i kwestie kadrowe. Oczywi-
œcie nie mamy delegatur we wszystkich miej-
scach, w których powinny one byæ. Dzisiaj Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne dysponuje dziesiê-
cioma delegaturami na terenie kraju. S¹ to jedno-
stki o wielkoœci od dwudziestu kilku do piêædzie-
siêciu etatów dla funkcjonariuszy.

Z regu³y zakres terytorialny ich dzia³ania po-
krywa siê z zakresem terytorialnym dzia³ania pro-
kuratur apelacyjnych. Faktycznie stosunek kad-
rowy funkcjonariuszy realizuj¹cych zadania w te-
renie do tych zajmuj¹cych siê zadaniami w cen-
trali, w tym równie¿ zadaniami zwi¹zanymi ze
wsparciem czy zapewnieniem skutecznego dzia-
³ania urzêdu szefa CBA, jest niew³aœciwy, bo
w centrali na terenie Warszawy funkcjonuje oko³o
piêciuset osób, a w terenie oko³o trzystu. I moj¹
ambicj¹ jest, aby ten stosunek odwróciæ, bo…
Oczywiœcie równie¿ w centrali funkcjonuje zarz¹d
operacyjno-œledczy, który realizuje czynnoœci
operacyjno-œledcze, ale nadal jest to komórka
centralna CBA i to równie¿ ma na celu wprowa-
dzenie kryterium etatu w CBA, gdzie ka¿da ko-
mórka bêdzie okreœlona etatowo. I czêœæ osób bê-
dzie musia³a zostaæ przesuniêta do pracy w tere-
nie, tym bardziej ¿e wiele osób, które pracuj¹
w centrali, to osoby z ró¿nych miejsc w Polsce, bê-
d¹ce tutaj niejako z niekorzyœci¹ dla swoich ro-
dzin czy dla komfortu ¿ycia. A wiêc przewidujê ta-
ki proces w przysz³oœci.

Co do delegatur terenowych to myœlê, ¿e ju¿ od-
powiedzia³em. Faktycznie po spotkaniu z Wysok¹
Komisj¹ wczoraj rozmawia³em na temat siedziby
w Bydgoszczy, ale do tego potrzeba dodatkowych
nak³adów inwestycyjnych, ja zaœ nie mam œmia-
³oœci, ¿eby w krótkim czasie swojego funkcjono-
wania jako szef CBA ju¿ sugerowaæ Wysokiej Izbie
czy Sejmowi koniecznoœæ radykalnego zwiêksze-
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nia bud¿etu CBA, jestem wszak œwiadom trudno-
œci bud¿etowych, w jakich znajduj¹ siê wszystkie
instytucje.

Odnoœnie do inicjatyw legislacyjnych powiem,
¿e my kierujemy stosunkowo du¿o informacji
analitycznych do prezesa Rady Ministrów, jako
rz¹dowy organ administracji centralnej bierzemy
tak¿e udzia³ w opiniowaniu aktów prawnych
w procesie legislacyjnym i wyra¿amy tutaj swoje
zdanie, monitorujemy równie¿ w ramach tarczy
antykorupcyjnej ró¿ne przedsiêwziêcia, prywaty-
zacje, przetargi i wyra¿amy swoje zdanie w tym
zakresie. Podlegamy te¿ nadzorowi i koordynacji
ze strony Kolegium do spraw S³u¿b Specjalnych
i w tym gremium równie¿ wyra¿amy swoje opinie.
Niestety nie mamy inicjatywy legislacyjnej, ale na
bie¿¹co to monitorujemy, w takim pozytywnym
sensie, zapoznaj¹c siê z ró¿nymi aktami prawny-
mi i opiniuj¹c je. I w tym zakresie mamy, ¿ywiê ta-
k¹ nadziejê, pozytywny wk³ad w ten proces.

Co do kwestii zwi¹zanej z zachowaniami pro-
tekcyjnymi, to s¹ sprawy jednostkowe, a nie sta³a
praktyka, jaka funkcjonowa³a… Takie sytuacje
siê zdarza³y, one nie s¹ wykryte czy odkryte przeze
mnie, lecz s¹ to sytuacje, jakie zdarzaj¹ siê w ka¿-
dej takiej instytucji, jak CBA. W kilku miejscach
by³o to ra¿¹ce, celowo nie opisywaliœmy szczegó-
³ów. Te sytuacje s¹ albo rozwi¹zane, albo zweryfi-
kowane. Nie wiem, czy to panu senatorowi wy-
starczy.

Co do zarzutu, ¿e nie ma w tym sprawozdaniu
nic o aferze hazardowej i innych aferach, to
chcia³bym…

(G³os z sali: Pewnie takiej afery nie ma?)
…jeszcze raz podkreœliæ to, co powiedzia³em

w trakcie omawiania sprawozdania. Wyszliœmy
z za³o¿enia, ¿e Centralne Biuro Antykorupcyjne
winno przedstawiaæ sprawozdanie ze swojej dzia-
³alnoœci, a nie ocenê swojego funkcjonowania.
I nie czujê siê kompetentny do przedstawiania
Wysokiej Izbie autorskiej oceny Paw³a Wojtunika,
tego, co myœli on, czy tego, co myœl¹ poszczególni
funkcjonariusze o CBA lub o poszczególnych
sprawach. Dlatego nie ma tutaj przyk³adów
spraw, ¿e ³atwo siê pochwaliæ czasowym sukce-
sem, który za chwilê okazuje siê pora¿k¹.

Jest bardzo ma³o spraw, które zakoñczy³y siê
orzeczeniami s¹dowymi, w zwi¹zku z tym trudno
by³o w takim materiale zamieszczaæ dane prowa-
dzonych postêpowañ czy spraw operacyjnych. Co
wiêcej, ta sprawa, o której pan wspomnia³, nie ma
znaczenia dla liczby prowadzonych postêpowañ.
Ona jest w tej liczbie, kosztuje dosyæ du¿o zaanga-
¿owania funkcjonariuszy CBA, bo jest bardzo z³o-
¿ona, nie dotyczy tylko tak zwanej afery hazardo-
wej. Dlatego nie zawieraliœmy tu subiektywizu-
j¹cych elementów, podobnie jak innych danych
statystycznych, do których dojdê za chwilê. Mam

na ten temat osobiste zdanie, te liczby mo¿na czy-
taæ ró¿norako, a nie chcieliœmy subiektywizowaæ,
nie chcia³em w³asn¹ ocen¹ subiektywizowaæ na-
szej pracy i tego sprawozdania, tego dokumentu.
Uwa¿am, ¿e to jest rola Wysokiej Izby, która mo¿e
na podstawie tych danych, tego, co tu siê znajduje
i tego, czego nie ma, wyci¹gaæ ró¿ne wnioski.
I uczyni³em to celowo, nie zawieraj¹c takich da-
nych, bo musia³bym równie¿, Wysoka Izbo, za-
wrzeæ tutaj informacje o tym, ile nieprawid³owoœci
stwierdzono w pracy operacyjnej, musia³bym od-
nosiæ siê do publikacji medialnych, do tego, czy
w niektórych przypadkach stosowano ró¿ne te-
chniki legalnie, czy nielegalnie, czy w aferze ha-
zardowej tryb postêpowania szefów CBA, premie-
ra i innych by³ s³uszny, czy nies³uszny. Si³¹ rzeczy
musia³bym przedstawiaæ w³asne stanowisko,
a sprawozdanie, moim zdaniem, nie jest miej-
scem do takich polemik.

Czy CBA zajmuje siê tak zwan¹ spraw¹ hazar-
dow¹? Oczywiœcie zajmujemy siê ni¹, realizuje-
my czynnoœci powierzone w tym zakresie przez
Prokuraturê Okrêgow¹ w Warszawie. Prokura-
tura Okrêgowa w Warszawie prowadzi postêpo-
wanie na etapie in rem w sprawie przekroczenia
uprawnieñ, niedope³nienia obowi¹zku. Na razie
nikomu nie przedstawiono zarzutów, a my reali-
zujemy czynnoœci procesowe zlecone przez pro-
kuraturê. Pragnê równie¿ zapewniæ Wysok¹ Iz-
bê, ¿e w gronie funkcjonariuszy, którzy byli za-
anga¿owani w tê sprawê i którzy j¹ realizuj¹, nie
dosz³o do ¿adnej zmiany personalnej i dalej ci
funkcjonariusze pod moim nadzorem i nadzo-
rem swoich prze³o¿onych realizuj¹ te zadania,
podobnie jak w innych sprawach, które z ni¹ siê
wi¹¿¹, na przyk³ad w tak zwanej sprawie zwi¹za-
nej z wyci¹gami, prowadz¹ te¿ inne dzia³ania.
Przyk³adam do tej sprawy olbrzymi¹ wagê, bo
uwa¿am, ¿e wymaga ona bardzo szczegó³owego
wyjaœnienia. Zreszt¹ na ten temat sk³ada³em
bardzo dok³adne relacje przed sejmow¹ komisj¹
do spraw s³u¿b specjalnych i przed komisj¹ ha-
zardow¹. Jestem równie¿ gotów, Wysoka Izbo, je-
¿eli pan marsza³ek pozwoli, przedstawiæ szczegó-
³ow¹ relacjê na temat bardzo konkretnych dzia-
³añ CBA w tych sprawach.

Odnosz¹c siê do pytania pana senatora doty-
cz¹cego liczb, powiem tak: oczywiœcie trudno
mówiæ o jakichkolwiek porównaniach i wyci¹gaæ
jakiekolwiek wnioski co do tendencji, bo s¹ to li-
czby niewielkie i nawet zasady statystyczne nie
maj¹ tutaj zastosowania. Ja by³em zobowi¹zany,
jako szef CBA, przedstawiæ liczbê tych wszyst-
kich przedsiêwziêæ, które realizowali funkcjona-
riusze, a nadzorowa³em ich tylko przez pewien
czas w ubieg³ym roku. Oczywiœcie mo¿na zaryzy-
kowaæ stwierdzenie, ¿e te sprawy by³y mo¿e zbyt
rozdrobnione i dlatego by³o ich tak du¿o, mo¿e
powinno byæ ich mniej, a mo¿e wiêcej. Celowo te-
go nie przeliczaliœmy. Stan zatrudnienia zwiêk-
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sza siê z ka¿dym rokiem, ale w latach 2008 i 2009
jest prawie na tym samym poziomie. Funkcjona-
riusze sporz¹dzaj¹cy to sprawozdanie widz¹
wartoœæ dodan¹ we wzroœcie liczby tych spraw.
Ja osobiœcie jestem zwolennikiem koncentrowa-
nia siê na sprawach du¿ych, powa¿nych, a nie na
setkach spraw drobnych, tak ¿e mo¿liwe, i¿ ta
tendencja bêdzie odwrotna. W przypadku takiej
instytucji jak CBA oczywiœcie bezpieczniej i ³at-
wiej jest mówiæ o konkretnych sprawach anga-
¿uj¹cych wiele osób ni¿ o setkach czy tysi¹cach
mniejszych bez mo¿liwoœci wskazania na kon-
kretny wynik. Poza tym nie poda³em w wyst¹pie-
niu jednej informacji, ale zosta³a ona przedsta-
wiona w dokumencie, który Wysoka Izba otrzy-
ma³a. Wynikiem tych blisko czterystu postêpo-
wañ przygotowawczych s¹ – i teraz pytanie, czy
a¿, czy tylko – szeœædziesi¹t cztery tymczasowe
aresztowania, sto dziewiêædziesi¹t szeœæ dozo-
rów policyjnych, sto piêædziesi¹t siedem porê-
czeñ maj¹tkowych i piêædziesi¹t siedem przy-
padków zakazu opuszczania kraju. Myœlê je-
dnak, ¿e to decyzje prokuratora, który nadzoruje
czynnoœci procesowe, i decyzje s¹du ostatecznie
potwierdzaj¹ce lub eliminuj¹ce winê s¹ najlep-
sz¹ recenzj¹ jakoœci i efektywnoœci dzia³ania
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie ukry-
wam, ¿e widzê, i¿ jest wiele do zrobienia w tej
dziedzinie – chodzi o stosunek spraw powa¿nych
do drobniejszych, o wyniki, o skazywanie groŸ-
nych przestêpców, istotnych osób stanowi¹cych
powa¿ne zagro¿enie korupcyjne dla naszego kra-
ju. Ale zgadzam siê z tez¹ postawion¹ w pytaniu,
¿e w sprawozdaniu podaje siê liczby, które trud-
no jednoznacznie interpretowaæ w przypadku
tak ma³ej instytucji, maj¹cej tak niewielu praco-
wników.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator WoŸniak.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie, uchyla siê pan od wydawania

ocen, zw³aszcza od pozytywnego ocenienia w³as-
nych dzia³añ – i s³usznie. Ale liczby, które s¹ po-
dane w informacji, nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie
wniosków co do skutecznoœci i efektywnoœci po-
stêpowañ prowadzonych przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne. Jest du¿a dynamika, dwieœcie
siedemdziesi¹t osiem postêpowañ w 2008 r., pra-
wie czterysta w 2009 r. Co to znaczy? Co te liczby
oznaczaj¹? Czy w tej s³u¿bie koñczy siê okres or-
ganizacji, samoorganizacji i dochodzi, ¿e tak po-

wiem, do nasycenia, ustalenia optymalnej liczby
postêpowañ? Proszê o pañsk¹ ocenê co do tego,
czy zatrzyma siê to na poziomie czterystu, sze-
œciuset czy oœmiuset postêpowañ.

Oczywiœcie komentarza wymaga informacja,
o której przed chwil¹ pan prezes mówi³, dotycz¹ca
liczby osób aresztowanych, podlegaj¹cych dozo-
rowi policyjnemu. Bo same liczby jeszcze nic nie
mówi¹ o skutecznoœci postêpowania. Wprawdzie
jesteœmy œwiadomi przewlek³oœci postêpowañ
s¹dowych i tego, ¿e trudno zestawiæ te wielkoœci
na przyk³ad z liczb¹ kazañ, ale w odniesieniu do
roku 2006 mo¿na by³oby siê pokusiæ o tak¹ infor-
macjê. A wiêc mo¿na by podaæ liczbê postêpowañ
prowadzonych w 2006 r. i zamkn¹æ tê informacjê
wykazem postêpowañ zakoñczonych… no, mo¿e
nie prawomocnym skazaniem, ale wyrokiem ska-
zuj¹cym. Mamy doœwiadczenie ¿yciowe i dosko-
nale wiemy…

(G³os z sali: Czy to jest pytanie, Panie Mar-
sza³ku?)

(Senator Witold Idczak: Do minuty, Panie Mar-
sza³ku.)

Ju¿ koñczê, Panie Marsza³ku.
Doskonale wiemy, ¿e od liczby aresztowanych

czy te¿ osób, w stosunku do których orzeczono za-
kaz opuszczania kraju, do liczby skazanych droga
w Polsce jeszcze bardzo daleka. Dziêkujê bardzo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A pytanie, Pa-
nie Senatorze?)

Pytam w³aœnie o skutecznoœæ tych dzia³añ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê.)
(Senator Jan Dobrzyñski: Dzia³ania s¹ skutecz-

ne, Panie Ministrze. To wystarczy.)
Szanowni Pañstwo, proszê o krótkie pytania,

a nie d³ugie wypowiedzi, które mo¿na bêdzie
przedstawiæ w dyskusji nad punktem. Bêdê tego
przestrzega³, tak¿e w stosunku do tych, którzy tê
kwestiê s³usznie podnosz¹.

Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Ministrze, wydaje mi siê, ¿e zarówno
efektywnoœæ s³u¿by, jak i poziom przestêpczoœci
mo¿na by³oby oszacowaæ na podstawie pewnego
wskaŸnika. Pañstwo podaliœcie, ¿e w roku spra-
wozdawczym zosta³o zakoñczonych sto dziewiêæ-
dziesi¹t piêæ postêpowañ przygotowawczych,
z czego siedemdziesi¹t piêæ zakoñczy³o siê wnie-
sieniem aktu oskar¿enia. Oznacza to, ¿e 62% za-
koñczonych postêpowañ przygotowawczych nie
doprowadzi³o do wniesienia aktów oskar¿enia –
domyœlam siê, ¿e dlatego, i¿ nie wykryto przestêp-
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cy. W zwi¹zku z tym, po pierwsze, prosi³bym o ko-
mentarz do danych, które pan prezentuje; po dru-
gie, gdyby w przysz³oœci, w kolejnych latach, by³y-
by podawane procenty zamkniêtych postêpowañ
zakoñczonych wniesieniem aktu oskar¿enia, to,
jak myœlê, mielibyœmy wtedy wiêcej informacji.

Nastêpna kwestia. W roku sprawozdawczym
wp³ynê³o dwa tysi¹ce sto trzydzieœci siedem po-
dañ kandydatów o przyjêcie do s³u¿by, ponadto
operujecie dzisiaj wysoko zaawansowan¹ techno-
logi¹. Czy oznacza to, ¿e jesteœcie tak dobrym, tak
konkurencyjnym pracodawc¹, ¿e nie macie pro-
blemów z pozyskaniem wysoko wykwalifikowa-
nych kadr technicznych, szczególnie w zakresie
teleinformatyki?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, istnieje coœ takiego jak central-
ny rejestr zainteresowañ operacyjnych, prowadzo-
ny po to, ¿eby s³u¿by wzajemnie sobie nie przeszka-
dza³y. Jak pan ocenia jego stosowanie? Czy faktycz-
nie jest tak, ¿e s³u¿by wzajemnie informuj¹ siê
o tym, co robi¹, czy te¿ czasami zdarza siê – jak by³o
w przesz³oœci – ¿e prawie wszystkie s³u¿by wykonu-
j¹ tê sam¹ kontrolê? A wiêc centralny rejestr zainte-
resowañ operacyjnych to jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. M³odzi ludzie pytaj¹ mnie, jaka
jest szansa na zatrudnienie w s³u¿bach, w tym rów-
nie¿ w pañskich s³u¿bach. Czy w ramach swojego
bud¿etu i rekrutacji przewiduje pan jak¹œ akcjê dla
m³odych ludzi, czy ma byæ tak naturalnie, ¿e jedni
odchodz¹ na emeryturê, a inni s¹ przyjmowani? Czy
uwa¿a pan, ¿e w³aœciwe s¹ proporcje liczby praco-
wników do liczby funkcjonariuszy? I czy w szkole-
niach, którymi szczycicie siê pañstwo w sprawozda-
niu – to jest ¿e 90% to s¹ kursy doskonal¹ce – poma-
gaj¹wamspecjaliœci równie¿zzagranicy?Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I ja mam pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:

Jaka jest œrednia p³aca w porównaniu z p³aca-
mi w innych s³u¿bach, wy¿sza, ni¿sza? Dziêkujê
bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

Panie Marsza³ku, je¿eli chodzi o CBA, Policjê
i inne s³u¿by, to sposoby oceny skutecznoœci ich
dzia³añ to prawie nauka. Ja, podaj¹c w sprawo-
zdaniu liczby, celowo unika³em ocen. Pan senator
czêœciowo ju¿ to oceni³…

(Senator Janusz Rachoñ: Przeliczy³.)
…ju¿ to przeliczy³. Oczywiœcie najlepszym

wskaŸnikiem, najwy¿sz¹ ocen¹ jest tu wyrok
s¹du. Proszê jednak pamiêtaæ, ¿e sprawy korup-
cyjne, sprawy dotycz¹ce przestêpczoœci zorgani-
zowanej s¹ bardzo skomplikowane i z regu³y
rzadko w ci¹gu roku, dwóch lat koñcz¹ siê wyro-
kiem w s¹dzie pierwszej instancji. S¹ to postêpo-
wania bardzo przewlek³e, z regu³y trwaj¹ po kilka
lat. Wynika to i z dziedziny, i z meritum, i trochê
ze stylu funkcjonowania tych, którym siê stawia
zarzuty i których próbuje siê oskar¿yæ. W zwi¹z-
ku z tym dane mog¹ siê nie pokrywaæ. Dla mnie
jako by³ego policjanta i, jak myœlê, dla wielu zaj-
muj¹cych siê na co dzieñ prac¹ operacyjn¹ oraz
dochodzeniowo-œledcz¹ pierwszym miernikiem
skutecznoœci dzia³añ operacyjnych jest wszczê-
cie postêpowania przygotowawczego. Dla poli-
cjanta prowadz¹cego postêpowanie przygoto-
wawcze, czyli agenta CBA, miernikiem skutecz-
noœci jego dzia³ania i w ogóle wyznacznikiem te-
go, czy obra³ w³aœciwy kierunek realizowania
sprawy podczas prowadzenia œledztwa, jest po-
stawienie zarzutu konkretnej osobie, decyzja
o aresztowaniu czy jakikolwiek inny œrodek za-
pobiegawczy, bo to wskazuje na ocenê materia-
³u, który on zgromadzi³.

(Senator Janusz Rachoñ: A nie akt oskar¿enia?)
Je¿eli zrobi³by to Ÿle… Mówiê: tak to jest dla

policjanta. Na kolejnym etapie jest to akt oskar-
¿enia, ale on ju¿ jest wynikiem wspólnej pracy
prokuratorskiej i policyjnej. Tak ¿e s¹ tu takie
drobne oceny, które zdobywa siê na bie¿¹co.
A wiêc trudno nam wykazaæ tutaj skutecznoœæ
tego procesu, trudno jest mi go wykazaæ w odnie-
sieniu do roku. Mogê nie podawaæ, ile by³o postê-
powañ, mogê odnieœæ tak jak Wysoka Izba wra¿e-
nie, ¿e mo¿e za du¿o by³o spraw drobnych, które
koñczy³y siê niczym… A gdyby pañstwo zapytali
o stosunek spraw operacyjnych do wszczêtych
na podstawie tych spraw postêpowañ przygoto-
wawczych, to mog³oby siê okazaæ, ¿e jest on jesz-
cze mniejszy! Trudno mi to skomentowaæ. Ideal-
nie by by³o, gdyby wszystkie postêpowania przy-
gotowawcze bardzo szybko koñczy³y siê posta-
wieniem zarzutów lub aktu oskar¿enia – to wska-
zywa³oby, ¿e w 100% postêpowañ przygotowaw-
czych sprawy by³y planowane nale¿ycie, prowa-
dzone przeciwko w³aœciwym podejrzanym, w³a-
œciwym osobom, po prostu rzetelnie przeprowa-
dzone.
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Zauwa¿am w tym jeszcze inn¹ tendencjê. Z re-
gu³y w sprawach prowadzonych przez Policjê i in-
ne s³u¿by liczba podejrzanych jest wiêksza ni¿
liczba prowadzonych postêpowañ. To wskazuje
na odkrywanie grup przestêpczych, uk³adów, bo
z regu³y w sprawie wystêpuje kilku podejrzanych.
I myœlê, ¿e w przysz³oœci CBA powinno realizowaæ
sprawy w³aœnie tak, ¿eby to nie by³y trzy postêpo-
wania dotycz¹ce jednego zagadnienia, ale ¿eby to
by³o jedno postêpowanie przygotowawcze doty-
cz¹ce grupy, spisku, zwi¹zku, jakkolwiek by tê
grupê opisywaæ, oceniaæ, korupcyjnego czy zagra-
¿aj¹cego ekonomicznym interesom pañstwa. Nie
wiem, czy pana senatora to, co powiedzia³em…

(Senator Janusz Rachoñ: Nie do koñca. A jak to
jest w innych krajach? 38% aktów oskar¿enia to
du¿o czy ma³o?)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie Se-
natorowie, proszê zg³aszaæ siê do pytañ.)

Nie dysponujê danymi, jak to jest w innych kra-
jach, bo w innych krajach jest niewiele instytucji
antykorupcyjnych, tak ¿e nie mamy takich poró-
wnañ. Nie ukrywam, ¿e takich porównañ nie ro-
biono, wiêc ich nie ma. Pokuszê siê o próbê poró-
wnania tego. To jest pytanie równie¿ – mo¿e wyjdê
troszeczkê poza to pytanie – na przyk³ad o czynno-
œci kontrolne. Analiz przedkontrolnych jest piêæ-
set, czynnoœci kontrolnych, z czego w czterdziestu
kilku przypadkach s¹ to kontrole oœwiadczeñ ma-
j¹tkowych, jest stosunkowo du¿o w porównaniu
z liczb¹ wszczêtych postêpowañ przygotowaw-
czych. Liczba umorzeñ po naszych zawiadomie-
niach jest dosyæ du¿a i to te¿ stawia znak zapyta-
nia, jeœli chodzi o to, czy w³aœciwe osoby s¹ podda-
wane kontroli w zakresie oœwiadczenia maj¹tko-
wego, o jakoœæ tych kontroli i o to, czym one siê
koñcz¹. To jest równie¿ pytanie o to, czy czynnoœci
zwi¹zane z kontrol¹ oœwiadczeñ maj¹tkowych
maj¹ s³u¿yæ temu, ¿eby finalnie osobie kontrolo-
wanej postawiæ zarzuty, czy temu, ¿eby skontro-
lowaæ i wskazaæ na prawdziwoœæ danego oœwiad-
czenia. Myœlê, ¿e musia³bym bardzo du¿o czasu
zaj¹æ Wysokiej Izbie, ¿eby kontynuowaæ rozwa¿a-
nia na ten temat.

Oczywiœcie bardzo du¿o aplikacji wp³ynê³o do
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest pro-
blem z pozyskiwaniem wysokiej klasy specjali-
stów, bo administracja pañstwowa, jeœli chodzi
o rynek IT, jest totalnie nieatrakcyjna. Mamy do-
syæ dobry departament teleinformatyczny, w któ-
rym s¹ specjaliœci IT, z regu³y pochodz¹cy z in-
nych instytucji publicznych. Jest to jednak pe-
wien problem. Mamy pewne problemy z pozyski-
waniem wysokospecjalistycznej kadry, ale nie
mam tu na myœli kadry IT czy wysokiej klasy pra-
wników, czy ekonomistów, bo kilku ju¿ w CBA
jest, osoby z doœwiadczeniem z sektora prywatne-
go równie¿ s¹ w CBA. Problem, jaki dzisiaj mamy,

to jest problem z brakiem kadry rzemieœlniczej,
kadry, która potrafi realizowaæ na poziomie rze-
mieœlniczym czynnoœci operacyjno-rozpoznaw-
cze, dochodzeniowo-œledcze, kontrolne o wyso-
kim standardzie prawnym. To jest pewien pro-
blem. S¹ w kraju delegatury – delegatura z regu³y
prowadzi czynnoœci operacyjno-rozpoznawcze,
kontrolne i œledcze – w których te czynnoœci pro-
wadz¹ osoby, które nie mia³y nigdy wczeœniej do
czynienia z tego typu dzia³aniami. Oczekuj¹c wy-
sokiej profesjonalizacji, wysokiego standardu,
wysokiej jakoœci tych dzia³añ, ciê¿ko taki ciê¿ar
k³aœæ na osoby, które maj¹ tylko dobre chêci.
Ogólnie s¹ dobrze przygotowane, s¹ po dobrych
studiach prawniczych. Jednak bycie dobrym pra-
wnikiem i prowadzenie postêpowania przygoto-
wawczego to s¹ dwie ca³kiem odmienne rzeczy,
nie szkodz¹ sobie wzajemnie, ale nie musz¹ do
koñca wynikaæ jedna z drugiej. I z tak¹ kadr¹ ma-
my problem.

Ruchy kadrowe s¹ niewielkie. Ja przyj¹³em kil-
kanaœcie osób – z regu³y s¹ to osoby wywodz¹ce
siê ze s³u¿b policyjnych, Stra¿y Granicznej, jedna
jest z Biura Ochrony Rz¹du – tylko dlatego, ¿eby
zapewniæ w³aœciwy poziom warsztatu, profesjo-
nalizm realizowanych dzia³añ. S¹ to osoby, które
na co dzieñ robi³y to, co w CBA nieraz robiono nie-
udolnie albo z brakiem pewnoœci co do s³usznoœci
danego dzia³ania.

Panie Marsza³ku, odpowiadaj¹c na pytanie do-
tycz¹ce CEZOP, powiem, ¿e oczywiœcie mam na-
dziejê, ¿e w ostatnim czasie wspó³praca z Agencj¹
Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, która admini-
struje tym systemem, znacz¹co siê poprawi³a. Je-
steœmy po kilku spotkaniach na ten temat i razem
z ABW realizujemy zadania w taki sposób, aby by-
³y one dla nas wzajemnie bezpieczne i nie docho-
dzi³o do konfliktów w tej dziedzinie. Myœlê, ¿e jest
poprawa, aczkolwiek zawsze pewne kontrowersje
u innych s³u¿b budzi to, ¿e danym zbiorem dyspo-
nuje tylko jedna s³u¿ba. Gdyby ten zbiór by³ umo-
cowany gdzie indziej, to myœlê, ¿e by³aby te¿ wiêk-
sza otwartoœæ czy by³oby mniej w¹tpliwoœci przy
rejestracjach.

Akcji rekrutacyjnej jako takiej nie prowadzimy
z jednego powodu: bud¿et CBA na to nie pozwala.
Dzisiaj bardzo du¿e koszty ponosimy w zwi¹zku
z odejœciem ze s³u¿by funkcjonariuszy, którzy od-
dali siê do dyspozycji w ostatnich dniach urzêdo-
wania ministra Kamiñskiego. To s¹ koszty dodat-
kowe, nieplanowane w bud¿ecie, wi¹¿¹ce siê
z wyp³acaniem tym funkcjonariuszom szeœcio-
lub oœmiokrotnych odpraw, w zale¿noœci od sta¿u
s³u¿by, plus – bo trzeba to, niestety, zrobiæ
w ci¹gu dwóch miesiêcy – z op³acaniem zaleg³ych
sk³adek ZUS i zdrowotnych. To s¹ powa¿ne ob-
ci¹¿enia, to jest ju¿ kilkumilionowe obci¹¿enie dla
biura i mam œwiadomoœæ, ¿e nie mogê przyj¹æ no-
wych osób, nie robi¹c miejsca poprzez zwalnianie
starych, a starych osób nie mogê zwalniaæ, bo
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trzeba im wyp³acaæ wysokie odprawy, z drugiej
zaœ strony nie chcê ich zwalniaæ, bo nie kieruje
mn¹ chêæ robienia czystki kadrowej. Jest to po
prostu mechanizm du¿ego uzale¿nienia jednego
od drugiego. Dzisiaj bud¿et CBA pozwala nam, je-
¿eli nikt nie odejdzie ze s³u¿by i nie spowoduje do-
datkowego obci¹¿enia, na przyjêcie kilkunastu,
mo¿e dwudziestu nowych osób. Tak ¿e jestem
w bardzo trudnej sytuacji kadrowej i te dwa ty-
si¹ce ileœ podañ, niestety, musi czekaæ, co nie
znaczy, ¿e nie potrzeba w CBA m³odych, energicz-
nych, rzutkich, zakochanych w ojczyŸnie ludzi.
Tacy bêd¹ przyjmowani, je¿eli tylko bêd¹ miejsca.

Czy s¹ specjaliœci z zagranicy? CBA nie posiada
w³asnego zaplecza logistycznego w zakresie szko-
leñ, nie posiada ¿adnej w³asnej szko³y, ¿adnego
centrum szkolenia. Wszystkie szkolenia s¹ reali-
zowane w³asnymi si³ami, w³asnymi œrodkami, nie
znam przypadku, by byli anga¿owani specjaliœci
z zagranicy do tego typu szkoleñ. Szkolenia s¹
prowadzone w oparciu o specjalistów z innych in-
stytucji krajowych, specjalistów, którzy funkcjo-
nuj¹ w ramach CBA, czêœæ doskonalenia odbywa-
³a siê w formie realizowania studiów podyplomo-
wych, licencjackich, doktoranckich, aplikacji
prawniczych. Czêœci¹ reorganizacji jest równie¿
to, aby ten system trochê zmieniæ, bo do tej pory
by³y to szkolenia finansowane w ca³oœci przez
CBA; by³o to równie¿ elementem raportu, który
przedstawi³em. Nie znam przypadku szkolenia
przez funkcjonariuszy zagranicznych.

Œrednia p³aca… Mogê siê pomyliæ, ale œrednia
to jest oko³o 5 tysiêcy 600 z³ brutto w przypadku
funkcjonariuszy. To jest œrednia w CBA. Je¿eli
chodzi o pracowników cywilnych, to jest to oko³o
5 tysiêcy 900 z³, jest ona wy¿sza ni¿ p³aca funkcjo-
nariuszy. Stosunek liczby pracowników cywil-
nych do liczby funkcjonariuszy uwa¿am za nie-
w³aœciwy, pracowników cywilnych w porównaniu
z funkcjonariuszami jest za ma³o. Jest wiele ko-
mórek, jednostek, gdzie sekretarki zajmuj¹ czy
zajmowa³y dobrze p³atne stanowiska czy funkcje,
które powinny byæ przeznaczone do realizacji in-
nych zadañ. To te¿ jest proces dosyæ powolny, bo
przyjêcia pracowników cywilnych odbywaj¹ siê
w ramach tego samego bud¿etu co przyjêcia fun-
kcjonariuszy. Uwa¿am, ¿e ten stosunek powinien
byæ inny i powinien byæ podobny do tego, który
jest w innych instytucjach. Powinien on wynosiæ
oko³o 20–30%, bo jest wiele zadañ, które mog¹ re-
alizowaæ osoby niebêd¹ce funkcjonariuszami,
a rynek pracowników cywilnych, równie¿ pocho-
dz¹cych z innych instytucji, jest dosyæ bogaty, s¹
to osoby dobrze przygotowane do realizowania za-
dañ. Tych osób jest za ma³o, piêædziesi¹t to niewy-
starczaj¹ca liczba. S¹ delegatury, s¹ jednostki,
w których obs³ugê logistyczn¹ sekretariatu zape-
wniaj¹ funkcjonariusze.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gorczyca.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, w informacji nie znalaz³em da-

nych o wielkoœci bud¿etu. Czy pan minister
móg³by powiedzieæ, je¿eli jest to mo¿liwe, jak wy-
gl¹da bud¿et Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go w zestawieniu z bud¿etami z poprzednich lat,
czyli lat 2008–2009 r.? Z tym siê wi¹¿e te¿ inna
sprawa. Panie Ministrze, jeœli funkcjonariusz
CBA na przyk³ad mieszka w luksusowym hotelu
albo te¿ kupuje garnitur, to wykorzystuje fundusz
osobowy czy te¿ fundusz operacyjny? I jak siê ma
fundusz osobowy do bud¿etu, jaki jest procent
funduszu osobowego i funduszu operacyjnego
w dzia³alnoœci CBA?

I drugie pytanie. Mamy do czynienia z przestêp-
czoœci¹ miêdzynarodow¹. Czy wspó³pracujecie
z policj¹ poszczególnych krajów, na przyk³ad
w Europie, czy te¿ w tych krajach s¹ komórki podo-
bne do naszego CBA i to jest ten partner do
wspó³pracy w zakresie przestêpczoœci miêdzyna-
rodowej? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, teraz pan wie, jak siê funkcjo-

nuje z takim bud¿etem. Jest pan w CBA od paŸ-
dziernika, w zwi¹zku z tym wydaje mi siê, wobec
tak wspania³ych statystyk i wykazania wzrostu
co do przeprowadzanych œledztw, ¿e byæ mo¿e
powinien pan jeszcze to rozszerzyæ o akty oskar-
¿enia, a tak¿e przyjrzeæ siê sprawozdaniu pana
ministra Kamiñskiego, który tak wspaniale, pra-
wie wywo³uj¹c owacje, nam je relacjonowa³.
Chcia³abym zadaæ pytanie: czy przyzwoitoœæ nie
nakazuje, aby pan powiedzia³, ¿e to jeszcze za
czasów pana poprzednika, w³aœnie pana Kamiñ-
skiego, by³y osi¹gniête te dobre wyniki, te dobre
statystyki? Przyzwoitoœæ to nakazuje. Pan jest od
paŸdziernika.

Drugiepytanie jest takie: czymo¿edojœædosytua-
cji, ¿e bêdzie sprawa „Wojtunik kontra Wojtunik”?
Przypominam sobie, jak pewnego czasu, kiedy by³
pan szefem w CBŒ, z³o¿y³ pan doniesienie o przekro-
czeniu uprawnieñ, rzekomym przekroczeniu upra-
wnieñ – jest to w V Wydziale S¹du Apelacyjnego
w Szczecinie – na funkcjonariuszy CBA; jest akt os-
kar¿enia. Ma³o tego, by³a mowa o tym, ¿e podobno
nak³ania siê jakieœ szemrane towarzystwo do sk³a-
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dania zeznañ przeciwko gdañskim policjantom. Os-
kar¿a³ panCBA.Na jakimetapie jest ta sprawa? I czy
nie mo¿e dojœæ teraz do takiej sprawy, ¿e bêdzie Woj-
tunik kontra Wojtunik? To jest drugie pytanie.

W trzecim pytaniu chodzi o doniesienia prasowe,
bo ja siê opieram równie¿ na nich. W tamtym roku
w dzienniku „Polska The Times” pojawi³a siê pana
wypowiedŸ, w której pan krytykowa³ pana Kamiñ-
skiego za sposób przedstawiania faktów, ¿e ³apa³o
siê przestêpców, bandytów, itd.; byæ mo¿e czasami
mo¿na by³o dyskutowaæ na temat metod. I mówi³
pan, ¿e za pana kadencji tak nie bêdzie. Ale za pana
kadencji w CBŒ opisywano, jak to kogoœ rzucono na
glebê, epatowano widokami zamaskowanych ofice-
rów. W³aœnie za pana kadencji by³y takie akcje,
a pan by³ szefem osób, które je wykonywa³y.

Nastêpne pytanie. Czy pan móg³by skomento-
waæ doniesienia o tym – i czy to prawda, ¿e
w Trzeciej RP jest to jedyny przypadek – ¿e jedna
s³u¿ba specjalna, ABW, kontroluje drug¹ s³u¿bê
specjaln¹, czyli CBA? A w dodatku jak to siê sta³o,
¿e przeciek³o to wszystko do prasy?

Nastêpne pytanie. Ile jest umów miêdzynarodo-
wych, je¿eli chodzi o wspó³pracê z innymi s³u¿ba-
mi? Przecie¿ jest wiele przestêpstw miêdzynarodo-
wych. Jest to m³oda instytucja i jak pan powie-
dzia³, pope³nia siê ró¿ne b³êdy, ale równie¿ pan za-
war³ w swoim sprawozdaniu wiele sprzecznoœci.
Bo najpierw pan mówi, ¿e pensje s¹ za ma³e, za nis-
kie i nie mo¿na uczyniæ naboru, potem pan kryty-
kuje, ¿e wynagrodzenia pracowników administra-
cyjnych s¹ jakby niewspó³mierne z porównaniu
z wynagrodzeniami tych, którzy uczestnicz¹ w ak-
cjach. Poza tym osi¹gniêcia, które pan chwali³,
mo¿e nieœwiadomie, by³y w³aœnie uzyskiwane
z udzia³em poprzedniej ekipy. Ona by³a dobra.
A b³êdy siê zdarzaj¹, zw³aszcza w nowej, m³odej in-
stytucji. Gdyby u pana zrobili audyt, to pan te¿
móg³by siê dowiedzieæ wielu ró¿nych rzeczy o fun-
kcjonowaniu instytucji, której pan przewodzi, któ-
rej jest szefem. Chcia³abym wiêc zapytaæ, czy
móg³by pan to rozwin¹æ, bo w przedstawionym
przez pana sprawozdaniu w³aœciwie niewiele jest
konkretów, niewiele mo¿na siê o nich dowiedzieæ.
Jak mówiê, to m³oda instytucja. Czy nie odnosi
pan wra¿enia, ¿e wiêcej uwagi skupia siê na tych
oskar¿eniach by³ego szefa? Ma siê nawet wra¿enie,
¿e ta nowa instytucja, która by³a zbudowana
w Trzeciej Rzeczpospolitej…

(Marsza³ekBogdanBorusewicz: PaniSenator…)
Ju¿ koñczê.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …stosunek pa-

niwypowiedzidow³aœciwychpytañ jestniedobry…)
...w tej chwili musi walczyæ z establishmentem.

Czy przyzwoitoœæ nie nakazywa³aby, ¿eby doceni³
pan równie¿ dzia³ania poprzednika? Nale¿a³oby
te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e i pana mog¹ dotyczyæ ta-
kie uwagi i oceny. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Ministrze, ju¿ po lekturze tego sprawo-

zdania, które robi wra¿enie dosyæ typowego, opiso-
wo-statystycznego dokumentu, przeczyta³em
o tym, ¿e zawiadomi³ pan prokuraturê o podejrze-
niu pope³nienia przestêpstwa polegaj¹cego na
wprowadzaniu w b³¹d s¹dów w przypadku sk³ada-
nia wniosków o pods³uchy. Otó¿ podawano, ¿e
chodzi o osoby nieznane, w sytuacji, w której dob-
rze wiedziano, kogo siê chce pods³uchiwaæ. To mi
uzmys³owi³o, ¿e nie wszystko pan w tym sprawo-
zdaniu zawar³. Czy móg³by pan w tej sytuacji, wo-
bec obowi¹zku poinformowania tej izby parlamen-
tu w sposób rzetelny o instytucji, któr¹ pan kieru-
je, powiedzieæ nam, jak pan rzeczywiœcie ocenia
stan spraw i jak pan ocenia stan kadr? Dzisiaj za-
cz¹³ pan trochê o tym mówiæ, w sprawozdaniu
w gruncie rzeczy nie ma zbyt wiele na ten temat.
Czy stan kadr, które sk³adaj¹ siê z wielu ludzi nie-
doœwiadczonych, nie stanowi jakiegoœ zagro¿enia
dla praworz¹dnoœci, dla respektowania praw oby-
watelskich? Proszê pana, kilka tygodni czy kilka
miesiêcy temu podawano sporo informacji na te-
mat dzia³añ tego naszego rodzimego Jamesa Bon-
da; mówiono miêdzy innymi o operacji kupowania
domu w Kazimierzu nad Wis³¹. Czy to prawda, ¿e
CBA zawar³o umowê i ma jakieœ niespe³nione, nie-
zrealizowane zobowi¹zania maj¹tkowe? Czy pan
móg³by nam to bli¿ej przedstawiæ? Jak pan gene-
ralnie ocenia funkcjonowanie tej instytucji z pun-
ktu widzenia sztuki prawa, praworz¹dnoœci, sku-
tecznoœci itd.? Dziêkujê bardzo.

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

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Dziêkujê bardzo.
Na czêœæ pytañ bêdzie mi ciê¿ko odpowiedzieæ

z uwagi na to, ¿e dotycz¹ one spraw operacyjnych,
a sprawozdanie jest jawne. St¹d mo¿e pewne jego
niedomagania.

Spróbujê od pocz¹tku. Odnosz¹c siê do kwestii
wspó³pracy z zagranic¹, powiem, ¿e instytucji po-
dobnych CBA jest stosunkowo niewiele. Jest obe-
cnie trend do tworzenia niezale¿nych rz¹dowych
agencji antykorupcyjnych, podlegaj¹cych, podo-
bnie jak CBA, prezesowi Rady Ministrów. Taka
agencja powsta³a ostatnio miêdzy innymi w Au-
strii, s¹ w krajach nadba³tyckich, mniej lub bar-
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dziej podobne instytucje, nieraz komitety antyko-
rupcyjne, funkcjonuj¹ w Rumunii, w Bu³garii.
Jest to pewien trend i myœlê, ¿e powo³anie CBA
i dalsze jego funkcjonowanie wpisuje siê w ten
trend. Je¿eli chodzi o porozumienia, o jakieœ bli¿-
sze kontakty z tymi s³u¿bami, s³u¿bami niepoli-
cyjnymi, to na podstawie obecnej ustawy o CBA
jest to prawie ¿e niemo¿liwe, bo jedna wspó³praca
CBA z FBI skutkowa³a wszczêciem postêpowania
przygotowawczego w jednej z prokuratur, bodaj¿e
w Lublinie. Z tego, co wiem, to postêpowanie jest
teraz umorzone, ale by³o wiele kontrowersji doty-
cz¹cych tego, czy CBA na podstawie delegacji
ustawowej do wspó³pracy z organizacjami miê-
dzynarodowymi mo¿e wspó³pracowaæ i wymie-
niaæ informacje bezpoœrednio z tymi s³u¿bami.
Oczywiœcie mamy wydzia³ wspó³pracy miêdzyna-
rodowej, który realizuje tego typu wspó³pracê
przez Interpol, Europol, jak równie¿ kontakty
z oficerami ³¹cznikowymi, ale takiej aktywnej
wspó³pracy miêdzynarodowej, niestety z uwagi
na wadliwoœæ przepisów w tym zakresie, nie by³o
i nie ma te¿ obecnie.

Przepraszam, by³o jeszcze wczeœniej pytanie…
(Senator Stanis³aw Gorczyca: O bud¿et, o kosz-

ty osobowe…)
A, bud¿et. Tak, tak, ju¿ mówiê.
(Senator Ryszard Bender: I jeszcze sprawa gar-

niturów.)
Tak. To siê znajduje w przekazanej informacji,

dlatego o tym nie mówi³em, nie chcia³em tu odczy-
tywaæ ca³ego sprawozdania.

W 2009 r. bud¿et przyznany wynosi³ 107 milio-
nów 430 tysiêcy z³, a bud¿et zrealizowany to by³o
106 milionów 955 tysiêcy z³, co stanowi³o 99,6%
planu bud¿etu. Je¿eli chodzi o strukturê wydat-
ków, to najwiêksz¹ pozycjê stanowi³y wydatki bie-
¿¹ce jednostek bud¿etowych, w tym wydatki na za-
trudnienie, które kszta³tuj¹ siê na poziomie szeœæ-
dziesiêciu kilku procent ca³ego bud¿etu. 86% wy-
datkowanych œrodków to by³y wydatki bie¿¹ce je-
dnostek bud¿etowych, w tym p³ace. Wydatki ma-
j¹tkowe to 11%, a œwiadczenia na rzecz osób fizy-
cznych stanowi³y 3%. Bud¿et zosta³ ju¿ skontrolo-
wany i uzyskaliœmy pozytywn¹ opiniê Najwy¿szej
Izby Kontroli. Mogê tu powiedzieæ, ¿e nie by³o ¿a-
dnych zastrze¿eñ – nie tylko istotnych zastrze¿eñ,
ale w ogóle ¿adnych – co do wykonania bud¿etu.
Je¿eli pan senator ¿yczy³by sobie…

(Senator Stanis³aw Gorczyca: Jeszcze odniesie-
nie tego do lat poprzednich.)

Tak, ju¿ mówiê, jak to wygl¹da w odniesieniu
do lat poprzednich. W 2006 r. stan zatrudnienia
to by³o stu osiemdziesiêciu szeœciu funkcjona-
riuszy i czternastu pracowników, przypada³y na
nich 24 miliony 921 tysiêcy z³. W 2007 r. stan za-
trudnienia to piêæset szeœædziesiêciu oœmiu fun-
kcjonariuszy i trzydziestu dziewiêciu pracowni-

ków cywilnych, a kwota to 91 milionów 951 tysiê-
cy z³; to by³ najlepszy rok, jeœli chodzi o bud¿et,
gdy przelicza siê to pod k¹tem liczby zatrudnio-
nych. W 2008 r. na siedmiuset dziewiêædziesiê-
ciu jeden funkcjonariuszy i czterdziestu siedmiu
pracowników cywilnych przypada³o 100 milio-
nów 315 tysiêcy z³. A w 2009 r. na oœmiuset dwu-
dziestu oœmiu funkcjonariuszy i piêædziesiêciu
czterech pracowników cywilnych mieliœmy
wspomniane przeze mnie 106 milionów 955 ty-
siêcy z³. Œrodki te oczywiœcie pozwoli³y w ubieg-
³ym roku zamkn¹æ bud¿et, ale zawsze mog³oby
tych pieniêdzy byæ troszeczkê wiêcej. Nie chodzi
nawet o kwestie osobowe, bo kwestia p³acy jest
dosyæ elastyczna, poniewa¿ fundusz p³ac jest
tworzony na podstawie wyliczenia dotycz¹cego
tysi¹ca etatów, tak ¿e to wystarcza na obs³ugê fi-
nansow¹ tych œwiadczeñ. Myœlê jednak, ¿e kwe-
stie logistyczne bêd¹ poch³ania³y w najbli¿szym
czasie wiêcej œrodków. Dosyæ du¿o, stosunkowo
du¿o œrodków poch³ania³y kwestie zwi¹zane
z funduszem operacyjnym, by³a tu wyraŸna ten-
dencja rosn¹ca, ale to z uwagi na to, ¿e wiêkszoœæ
tych œrodków zawsze jest anga¿owana na œrodki
techniki operacyjnej, które s¹ bardzo wyrafino-
wane, drogie, a wiêc przek³ada siê to na wiêksze
kwoty.

Je¿eli chodzi o hotele, garnitury, to ta spra-
wa zale¿y od tego, co siê robi i jakie zadanie siê
realizuje. Jeœli jadê w normaln¹ delegacjê, to
korzystam z tanich hoteli i kupujê garnitury
prywatnie, ale s¹ takie osoby, które realizuj¹c
pewne zadania CBA, maj¹ prawo kupowaæ
garnitury ze œrodków innych i sypiaæ w hote-
lach…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Coœ
takiego…)

No, tak domniemywam. I sypiaæ.... Ale ja odpo-
wiadam na pytanie pana senatora…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Cie-
szy mnie, ¿e pan tak… Bo krytykowano…)

Ale kogo krytykowano?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator!)
Wyczuwam w tym jak¹œ antypatiê, ale posta-

ram siê wp³yn¹æ na zmianê stosunku pani sena-
tor do mojej osoby.

(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: A nawet zyskaæ sympatiê!)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, proszê nie wdawaæ siê w pole-
mikê.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-
we³ Wojtunik: Przepraszam.)

A pani¹ senator Arciszewsk¹-Mielewczyk pro-
szê o niekomentowanie, tylko zadawanie pytañ.
Dobrze? Dziêkujê.

Proszê kontynuowaæ, Panie Ministrze.
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Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

Oczywiœcie czynnoœci s³u¿bowe i operacyjne
realizowane s¹ z ró¿nych funduszy, ale nie
chcia³bym tego komentowaæ, bo wszed³bym zbyt
g³êboko w dziedzinê spraw objêtych tajemnic¹
pañstwow¹.

Co do przyzwoitoœci, pytania pani senator
o przyzwoitoœæ, to ja nigdy, o ile pamiêtam, nie ne-
gowa³em tego, ¿e CBA funkcjonowa³o i realizowa-
³o swoje zadania. Niestety…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Cie-
szê siê…)

S³ucham?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Cie-

szê siê, ¿e pan tak to…)
(Weso³oœæ na sali)
Ale, wie pani, nigdy te¿ nie chwali³em siê okre-

sem, kiedy by³em w CBŒ czy w CBA. I teraz, mam
nadziejê, równie¿ siê nie chwalê. To znaczy wyda-
je mi siê… Ja do kwestii sprawowania urzêdu
mam podejœcie mniej emocjonalne od czêsto spo-
tykanego.

Proszê mi, Panie Marsza³ku, pozwoliæ…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

to sprawozdanie za rok 2009 …)
Dobrze, dobrze. Ale wydaje mi siê, ¿e pe³nienie

funkcji szefa komórki, jednostki, instytucji wy-
maga raczej takiego ch³odnego, bardziej pañstwo-
wego podejœcia ni¿ emocjonalnych oczekiwañ
w odniesieniu do poszczególnych szefów. Ja
pe³niê w Policji dosyæ wysokie funkcje kierowni-
cze, pe³ni³em je od 2001 r. jako jeden z najm³od-
szych szefów wydzia³ów, by³em szefem, naczelni-
kiem zarz¹du… No, zawsze ktoœ odchodzi i ktoœ
przychodzi. By³em równie¿ wicedyrektorem biu-
ra, który z tego stanowiska… Wyjecha³em, póŸ-
niej wróci³em, w 2007 r. by³em pi¹tym dyrekto-
rem Centralnego Biura Œledczego. Niestety, nie
wszyscy potrafi¹ wytrzymaæ takie ciœnienie i pre-
sjê z tym zwi¹zan¹. Najlepszym sposobem jest tu
niekomentowanie ca³okszta³tu funkcjonowania
poprzedników. I mam nadziejê… Wiem, ¿e opinia
publiczna, media czêsto maj¹ odbiór taki, ¿e Woj-
tunik znowu jakiœ donos na Kamiñskiego… Tylko
¿e, proszê pañstwa, ja nie mam wyjœcia, jestem
szefem instytucji i kodeks postêpowania karnego,
kodeks karny i ustawa o CBA nie daj¹ mi pewnej
dowolnoœci w dzia³aniu. Proszê mi uwierzyæ, ¿e od
objêcia funkcji staram siê byæ, równie¿ w rela-
cjach z poprzednikiem, cz³owiekiem bardzo przy-
zwoitym, uczciwym i nieprowadz¹cym polemiki
w tym zakresie na forum medialnym. A to, ¿e nie-
które wypowiedzi tak s¹ odbierane… No, có¿ ja
mogê na to poradziæ?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
nie o polemikê chodzi³o, tylko o fakty.)

O fakty? Przedstawi³em pañstwu…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przepraszam.
Pani Senator, zwraca³em pani ju¿ raz uwagê,

teraz zwracam po raz drugi.
Proszê odpowiadaæ, Panie Ministrze, i nie pole-

mizowaæ.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan

Rachoñ móg³ polemizowaæ…)
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-

we³ Wojtunik: Fakty…)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

A fakty…)
Zwracam pani uwagê po raz czwarty.
(Rozmowy na sali)

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

Wysoka Izbo, celowo, ¿eby nie polemizowaæ,
w sprawozdaniu przedstawi³em – tak¹ filozofiê
przyj¹³em i bêdê siê jej trzyma³ – suche fakty, su-
che liczby dotycz¹ce wzrostów. Powiedzia³em
o tym, ¿e w 2009 r. wzros³a o przesz³o 40% liczba
spraw operacyjnych. Jest to oczywiœcie sprawa
ocenna. Ktoœ mo¿e zadaæ pytanie, czy to dobrze,
i powie: proszê pokazaæ, jakie to by³y sprawy. Bo
mo¿e to Ÿle, mo¿e to by³o za du¿o… Ja z tym nie
polemizujê, absolutnie nie oceniam w tym spra-
wozdaniu jakoœci wyników procesowych tych
spraw. Nie piszê tam o rzeczach kontrowersyj-
nych zwi¹zanych choæby ze spraw¹ hazardow¹,
ale nie piszê te¿ o rzeczach kontrowersyjnych,
o jakich wspomnia³ pan senator Cimoszewicz. Te-
go w sprawozdaniu robiæ nie wolno. Staram siê
pañstwu, Wysokiej Izbie, sprawozdaæ, przedsta-
wiæ to, ¿e Centralne Biuro Antykorupcyjne, mimo
pewnej wyj¹tkowoœci roku 2009, zwi¹zanej ze
zmian¹ szefa, z pewn¹ destabilizacj¹ sytuacji we-
wn¹trz instytucji, realizowa³o i zrealizowa³o dzia-
³ania w takim zakresie, o jakim powiedzia³em. Ale
mówi¹c tutaj o destabilizacji instytucji, nie mówiê
tego negatywnie, w takim sensie, ¿e to pan mini-
ster Kamiñski wywo³a³ tê destabilizacjê. To chodzi
o to, ¿e, proszê wierzyæ, ludzie w CBA te¿ tê zmia-
nê prze¿yli. Pewn¹ destabilizacjê wprowadzi³em
tak¿e ja swoim przyjœciem. Bo oto pojawia siê no-
wy szef, s¹ nowe osoby, jest nowa, trochê inna ni¿
dotychczas filozofia – to wprowadza w instytucji
istotne zmiany, o których nie sposób nie wspo-
mnieæ.

Przykro mi troszeczkê, gdy s³yszê zarzuty bra-
ku przyzwoitoœci, zw³aszcza ¿e bardzo siê o ni¹
staramy, równie¿ w relacjach z panem ministrem
Kamiñskim. Ja w ogóle rozpocz¹³em urzêdowanie
od bardzo konstruktywnej rozmowy z panem mi-
nistrem Kamiñskim. No ale na wiele innych rze-
czy i na dorabianie kontekstu politycznego do ka-
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¿dego mojego dzia³ania – proszê mi wybaczyæ, Pa-
ni Senator – nie mam wp³ywu.

Czy bêdzie konflikt Wojtunik – Wojtunik i czy
siê poddam audytowi?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie,
nie, nie…)

Konflikt Wojtunik – Wojtunik by³ zwi¹zany
z wydarzeniami w Szczecinie. Oczywiœcie ¿e nie
bêdzie konfliktu Wojtunik – Wojtunik, bo to nie
Wojtunik z³o¿y³ w Szczecinie zawiadomienie do
prokuratury, wówczas do prokuratora generalne-
go, tylko ówczesny szef CBŒ po uzyskaniu wielu
potwierdzonych informacji na temat tego, ¿e jego
funkcjonariusze najprawdopodobniej poddawani
s¹ dzia³aniom niezgodnym z prawem. Mia³em
wówczas takie informacje, takiego dzia³ania ocze-
kiwali ode mnie moi podw³adni, takie zawiado-
mienie do prokuratora generalnego zosta³o z³o¿o-
ne przez komendanta g³ównego, który jest w tym
przypadku organem… Z tego, co wiem, wynika, ¿e
po czynnoœciach sprawdzaj¹cych prokuratura,
maj¹c dwa wyjœcia, czyli albo odmówiæ wszczêcia
postêpowania, albo wszcz¹æ postêpowanie, pod-
jê³a decyzjê – i nie mnie j¹ tu oceniaæ – o wszczêciu
postêpowania przygotowawczego. W tej sprawie
zosta³em przes³uchany jako œwiadek z racji
pe³nionej funkcji – jako dyrektor CBŒ, a nie jako
Wojtunik subiektywnie. I teraz jako szef CBA udo-
stêpniam – zajmuj¹ siê tym funkcjonariusze, ja to
sygnujê – materia³y w sprawie na potrzeby tego
postêpowania. W tej sprawie ja nie czujê siê stro-
n¹. Czu³em siê prze³o¿onym funkcjonariuszy,
kiedy by³em szefem CBŒ, a teraz, kiedy jestem
szefem CBA, czujê siê prze³o¿onym funkcjonariu-
szy CBA. Nie czujê siê tutaj rozdarty. Dzia³ania
prokuratury albo oczyszcz¹ z zarzutów moich
obecnych podw³adnych, albo wska¿¹ na pewne
nieprawid³owoœci. Mam nadziejê, ¿e ich oczysz-
cz¹.

Co do etapu postêpowania, to sugerowa³bym…
Ja nie jestem kompetentny. Jest to prokurator-
skie postêpowanie w³asne i myœlê, ¿e tutaj proku-
rator generalny lub prokurator apelacyjny
w Szczecinie by³by w stanie odpowiedzieæ na to
pytanie.

Odnosz¹c siê do pytania o radykalne dzia³ania
Policji, kiedy by³em dyrektorem CBŒ, o powalanie
na glebê…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
na wypowiedŸ w gazecie.)

Tak, moja wypowiedŸ w gazecie. Chcia³bym po-
wiedzieæ, ¿e ja przywi¹zujê olbrzymi¹ wagê –
i mam nadziejê, ¿e to widaæ ju¿ teraz, równie¿
w mediach – do proporcji w dzia³aniu, do propor-
cjonalnego dzia³ania. Co przez to rozumiem, wy-
jaœniê jednym zdaniem i myœlê, ¿e sprawa bêdzie
dla Pani Senator, dla Wysokiej Izby bardziej zro-
zumia³a. Razi³o mnie i to skrytykowa³em w me-

diach… Ra¿¹ce i, moim zdaniem, niew³aœciwe jest
stosowanie œrodków nadmiernych lub nieadek-
watnych do sytuacji. Zatrzymanie lekarza na uli-
cy, w szpitalu…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie
o to pyta³am.)

Pyta³a pani o proporcjonalnoœæ œrodków.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie.

Mogê powtórzyæ pytanie, Panie Marsza³ku?)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan

zrobi³ dok³adnie to samo, bêd¹c w CBŒ.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator!)
Ju¿ mówiê, ju¿ mówiê.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Pani Senator,

proszê siê zapisaæ…)
Krytykowa³em radykalne metody dzia³ania…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To

jest to samo.)
…krytykowa³em radykalne metody dzia³ania

CBA w niektórych sytuacjach i mówi³em wyraŸ-
nie, równie¿ w wywiadach prasowych, ¿e chodzi
o proporcjonalnoœæ dzia³ania. Ja krytykowa³em
to, ¿e by³ego komendanta wojewódzkiego Policji
z uwagi na to, ¿e mia³ zezwolenie na broñ, za-
trzymywano, u¿ywaj¹c grupy antyterrorystycz-
nej CBA, podczas gdy móg³by przyjœæ na komen-
dê i z³o¿yæ wyjaœnienia w danej sprawie. Przed
tym wywiadem odby³em szereg odpraw z agen-
tami CBA i t³umaczy³em im, ¿e oczekujê od nich
u¿ycia œrodków nadzwyczajnych wobec osób
niebezpiecznych, wyj¹tkowych, ale ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo dzia³añ zakazujê filmowania
dzia³añ z u¿yciem grup szturmowych, dzia³añ
ulicznych, które póŸniej kompromituj¹ i w œwie-
cie s³u¿b, w œwiecie policji s¹ Ÿle komentowane,
oraz polecam prowadziæ dzia³ania proporcjonal-
ne, u¿ywaæ si³ i œrodków proporcjonalnie do za-
gro¿enia.

Wracaj¹c do pytania, w którym zarzuca mi pa-
ni, ¿e jako dyrektor CBŒ przekroczy³em upra-
wnienia, ¿e odpowiadam za rzucenie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: To
nie ja…)

Tak? Przepraszam…
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, chcia³bym wy-

jaœniæ, ¿e wówczas…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Cy-

tujê media, tak by³o napisane.)
…by³o to zatrzymanie oko³o trzydziestu cz³on-

ków grupy mokotowskiej, o godzinie szóstej rano,
w dosyæ du¿ym napiêciu przeszukiwanych by³o
jednoczeœnie czterdzieœci parê adresów, zatrzy-
mano ³¹cznie dwadzieœcia cztery osoby. Przy ta-
kiej liczbie dzia³añ niestety zdarzaj¹ siê pomy³ki.
Nie ukrywam, ¿e dzia³anie policji… To by³a jedna
pomy³ka… Pomy³ki siê zdarzaj¹. Jako dyrektor
CBŒ do³o¿y³em wszelkich starañ, ¿eby tê sprawê
wyjaœniæ i ona zosta³a wyjaœniona. Ci, którzy za-
trzymali tego pana, to nie byli funkcjonariusze
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CBŒ, tylko funkcjonariusze AT z Bia³egostoku,
st¹d mo¿e brak jednolitego standardu dzia³ania.

Chcia³bym powiedzieæ jedno. Tak, oczywiœcie
zgadzam siê, ¿e s³u¿by i policja powinny prowadziæ
radykalne dzia³ania wobec bandytów, g³oœne, bo
do bandyty dociera trochê inny komunikat i on ro-
zumie trochê inne zachowania, funkcjonariusze
musz¹ byæ radykalni. Ale takie samo zachowanie
wobec lekarza, czy urzêdnika w urzêdzie miejskim
by³oby, moim zdaniem, nieadekwatne.

Pragnê jeszcze wspomnieæ, ¿e dzia³ania, o któ-
rych wczeœniej mówi³em, by³y zwi¹zane z tym, ¿e
grupa mokotowska próbowa³a uprowadziæ czte-
rech moich policjantów i próbowano wyrz¹dziæ
krzywdê prokuratorom. Dzia³ania te… Ja nie kry-
tykujê radykalnego w dzia³aniach ministra Ka-
miñskiego dlatego, ¿e siê z tym nie zgadzam. Ale ja
popieram radykalne dzia³ania policyjne wobec
osób szczególnie niebezpiecznych. I tutaj trosze-
czkê siê ró¿niliœmy, jeœli chodzi o stosowanie tego
typu œrodków, w centrali, w biurze antykorupcyj-
nym. Przepraszam za tê emocjonaln¹ wypo-
wiedŸ…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pa-
nu te¿ siê zdarza, widzi pan.)

Zdarza siê, ale zarzucanie mi nieprzyzwoitoœci…
(Senator Ryszard Bender: Jest remis.)
(Senator Jan Dobrzyñski: Po jeden.)
Ile jest umów miêdzynarodowych… CBA dzia³a

na podstawie umów miêdzynarodowych ogól-
nych. Nic mi nie wiadomo, ¿eby szef CBA zawiera³
w 2009 r. umowy szczegó³owe. Mog¹ to byæ poro-
zumienia doraŸne w ramach spraw, dotycz¹ce po-
mocy czy zwi¹zane z zakupem jakichœ œrodków za
granic¹. Ustawa o tym nie mówi.

Ja podajê niewiele konkretów w sprawozdaniu,
ale proszê wybaczyæ, sprawozdanie, moja infor-
macja, jest jawne, niepolemiczne. Chcia³em
przedstawiæ suche fakty wynikaj¹ce z liczby pro-
wadzonych spraw, przedsiêwziêæ, projektów. Nie
œmia³em polemizowaæ, st¹d mo¿e wra¿enie, Pani
Senator, ¿e jest tu niewiele konkretów. Ale infor-
macje jawne dotycz¹ce s³u¿b czêsto maj¹ to do
siebie, ¿e robi¹ wra¿enie ma³o konkretnych.

Kontrola ABW. Ja nie za bardzo rozumiem to
pytanie dotycz¹ce kontroli ABW przeprowadzanej
w stosunku do CBA.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Czy to prawda, ¿e to jedyny przypadek w III RP,
¿e jedne s³u¿by specjalne kontroluj¹ drugie? Czy
CBA by³a kontrolowana przez ABW w 2009 r.?
W dodatku, jak donosi³y media, te informacje wy-
ciek³y. Jak to jest mo¿liwe, ¿e dwie s³u¿by specjal-
ne nawzajem siê kontroluj¹?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

Wysoka Izbo, nie znam takiego przypadku, nie
wiem, o jaki przypadek mo¿e chodziæ. ABW i CBA
posiadaj¹ w stosunku do siebie pewne kompe-
tencje. Jedna to kompetencja w zakresie ochro-
ny informacji niejawnych. ABW jest krajow¹
s³u¿b¹ kontroluj¹c¹, odpowiadaj¹c¹ za stan bez-
pieczeñstwa informacji niejawnych i w tym za-
kresie faktycznie CBA by³o poddawane, nie tylko
w 2009 r., ale i wczeœniej, kontrolom systemów
teleinformacyjnych. To jest kwestia akredytacji.
Je¿eli chodzi o informacje niejawne, to ABW kon-
troluje wszystkie instytucje samodzielnie albo
poprzez pomocników. CBA posiada takie upra-
wnienia wobec ABW, jeœli chodzi o oœwiadczenia
maj¹tkowe, i z tego, co wiem, wynika, ¿e w zwi¹z-
ku z takimi oœwiadczeniami funkcjonariusze
ABW byli kontrolowani przez CBA. Nie wiem,
o jak¹ inn¹ sytuacjê wzajemnej kontroli s³u¿b
czy nielegalnych dzia³añ jednej s³u¿by wobec
drugiej mo¿e chodziæ. Nie s³ysza³em o tym, nie
s³ysza³em te¿ o wycieku do mediów. Nie jestem
w stanie odpowiedzieæ, o co chodzi, bo nie koja-
rzê tego.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-
strze, zapytania senatora Cimoszewicza.)

Tak. Wracaj¹c do pytañ ostatnich, powiem, ¿e
nie ma tu tych informacji w³aœnie z tego wzglêdu,
¿e jest to sprawozdanie jawne. Wszystkie sprawy,
o które pan senator mnie zapyta³, nosz¹ najwy¿-
szy gryf niejawnoœci z uwagi na to, ¿e s¹ wynikami
czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych. Ja fakty-
cznie odkry³em nieprawid³owoœci w pracy opera-
cyjnej, nieprawid³owoœci w stosowaniu pods³u-
chów telefonicznych czy przypadki niezasadnego
prowadzenia innych dzia³añ operacyjnych i skie-
rowa³em do prokuratury kilka zawiadomieñ
w tym zakresie, dotycz¹cych dzia³ania ówczesne-
go kierownictwa i innych funkcjonariuszy CBA.

Takie informacje uzyska³em w wyniku analizy
dokumentów niejawnych. Nie mogê podawaæ ¿a-
dnych szczegó³ów z uwagi na to, ¿e s¹ to dane po-
chodz¹ce ze sprawy operacyjnej i s¹ one przed-
miotem rozstrzygniêæ procesowych prokuratur.
Z tego, co wiem, w jednym czy w dwóch przypad-
kach prokuratury wszczê³y ju¿ postêpowania,
w jednym czy dwóch materia³y te zosta³y do³¹czo-
ne do innych postêpowañ przygotowawczych. Ja
wczoraj z mediów dowiedzia³em siê, wiêc media
ju¿ wiedz¹, ¿e moje wczeœniejsze zawiadomienie
jest ju¿ realizowane w ramach postêpowania
przygotowawczego w Rzeszowie.

Tak, zdarza³y siê nieprawid³owoœci w tym zakre-
sie, a brak mo¿liwoœci innego wyjaœnienia ni¿ tylko
w sposób procesowy powodowa³ to, ¿e by³em zobli-
gowany i ci¹¿y³ na mnie obowi¹zek z³o¿enia zawia-
domieñ do prokuratury równie¿ w sprawie tej g³oœ-
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nej transakcji, dotycz¹cej domniemanego domu
pañstwa Kwaœniewskich w Kazimierzu. Ta sprawa
równie¿ zosta³a przekazana do prokuratury. Ja je-
stem zwolennikiem otwartej pracy z prokuratur¹,
wiêc udostêpniamy, przekazujemy, zgodnie z pro-
cedurami prawnymi, materia³y niejawne doty-
cz¹ce innych postêpowañ, które ju¿ siê toczy³y,
a dotyczy³y dzia³alnoœci CBA. Tak jak mówiê, jest
to wynik jedynie naszych analiz, dzia³añ nie celo-
wych, kontrolnych, ale podejmowanych w ramach
bie¿¹cego przegl¹du dokumentów. W ka¿dym ra-
zie przekazujemy tego typu dane.

Co do kadry to te¿ jest kwestia mo¿e trochê in-
nego ni¿ mia³ mój poprzednik wyobra¿enia na te-
mat CBA i na temat zadañ, jakie powinno realizo-
waæ CBA. Myœlê, ¿e tak bardzo siê w tych wyobra-
¿eniach nie ró¿nimy. Na pewno ka¿dy z nas
chcia³by, ¿eby to by³a instytucja elitarna, bardzo
profesjonalna i dobrze przygotowana do podejmo-
wania swoich dzia³añ. Wydaje mi siê, ¿e jest to in-
stytucja, w której jest bardzo du¿o m³odej, chêt-
nej, zdeterminowanej do dzia³ania kadry, która
wymaga oszlifowania i wiêkszego wyrobienia war-
sztatowego ni¿ w tej chwili posiada. Zdarza³y siê
te¿, jak w ka¿dej instytucji, osoby przypadkowe.
Zdarza³y siê osoby, które by³y niekompetentne.
Teraz albo piastuj¹ one inne stanowiska, albo
odesz³y. Zdarza³y siê równie¿ osoby – to jest te¿
przyk³ad mówi¹cy o tym, jaka by³a czêœæ kadry
CBA – które, mówi¹c jêzykiem bokserskim, rzuci-
³y rêcznik i zadeklarowa³y odejœcie razem z mini-
strem Kamiñskim. Razem z ministrem Kamiñ-
skim odesz³o dwadzieœcia osób, które czu³y siê,
jak rozumiem, nie tak mocno zwi¹zane z instytu-
cj¹. To jest moja bardzo ogólna ocena kadry. Jest
bardzo du¿o œwietnych, wspania³ych, nie tylko
m³odych, ale i starszych funkcjonariuszy. To, co
widzê – nie dlatego, ¿e jestem policjantem i uwa-
¿am, ¿e policjant to jest najlepszy na œwiecie fa-
chowiec w tej dziedzinie – to ¿e brakuje nam do-
œwiadczonej policyjnie, doœwiadczonej w s³u¿-
bach specjalnych i doœwiadczonej prokuratorsko
kadry œredniego i ni¿szego szczebla do realizowa-
nia bardzo newralgicznych czynnoœci. Kiedy w je-
dnej z delegatur jest realizowanych kilkanaœcie
spraw operacyjnych, a nie ma tam nikogo z do-
œwiadczeniem operacyjnym, z doœwiadczeniem ze
s³u¿by w Policji, w prokuraturze, w jakichkolwiek
urzêdach, w jakiejkolwiek administracji, to poja-
wia siê pytanie o standard, o bezpieczeñstwo po-
dejmowanych dzia³añ oraz bezpieczeñstwo oby-
wateli poddawanych tym dzia³aniom.

Je¿eli panu senatorowi i Wysokiej Izbie wystar-
czy taka krótka informacja na…

(Senator W³odzimierz Cimoszewicz: Panie Mar-
sza³ku, mogê tylko zareagowaæ?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Wiem, ¿e nie przymuszê pana do niczego wiê-
cej. Chcia³bym jednak, ¿eby nie ucieka³ pan w for-
mu³ê informacji niejawnych wtedy, kiedy chodzi
o coœ, co powinno byæ przedmiotem wiedzy po-
wszechnej. Ocena stanu kadr nie powinna byæ
w instytucji publicznej wiedz¹ czy informacj¹ nie-
jawn¹, podobnie na przyk³ad zobowi¹zania finan-
sowe. Macie do zap³acenia za tê cha³upê w Kazi-
mierzu czy nie? To s¹ pieni¹dze podatnika. My
mamy prawo o tym wiedzieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

…Panie Marsza³ku, to bym odpowiedzia³. Wo-
la³bym unikn¹æ odpowiedzi na ten temat. Sytua-
cja jest bardzo skomplikowana z punktu widze-
nia prawnego i innych. To s¹ komplikacje, to jest
problem, który ma nie tylko CBA. W tej sprawie
by³o ju¿ prowadzone postêpowanie przygoto-
wawcze. Jestem œwiadom tego, ¿e jest to sprawa
bardzo kontrowersyjna, precedensowa. My sta-
ramy siê j¹ rozwi¹zaæ. Tutaj znowu musia³bym
wkroczyæ na pole dzia³añ niejawnych, a nie mogê
tego robiæ, przy ca³ej ¿yczliwoœci, przed takim fo-
rum Wysokiej Izby.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, przechodzê zatem nad tym
wyjaœnieniem do porz¹dku dziennego.

Otwieram nastêpn¹ turê pytañ.
Pan marsza³ek Borusewicz, potem senatorowie

Dobrzyñski i Szewiñski.
Proszê bardzo, Panie Marsza³ku.

Senator Bogdan Borusewicz:
CBA ma, zdaje siê, szersze mo¿liwoœci stosowa-

nia technik operacyjnych, na przyk³ad pods³u-
chu, podgl¹du, ni¿ inne s³u¿by. Czy jest tak, ¿e
mo¿ecie stosowaæ te techniki operacyjne nie tylko
w sytuacji podejrzenia pope³nienia przestêpstwa,
ale tak¿e w postêpowaniach sprawdzaj¹cych? To
jest pierwsze pytanie.
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Drugie. Czy mo¿ecie je stosowaæ tak¿e w sto-
sunku do podejrzanych, a wiêc w postêpowaniu
sprawdzaj¹cym, w przypadku tak zwanych prze-
stêpstw urzêdniczych, czyli w sytuacji podejrze-
nia o przekroczenie swoich uprawnieñ albo nie-
dope³nienie obowi¹zku?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, Centralne Biuro Antykorup-

cyjne jest s³u¿b¹, szczególn¹ s³u¿b¹, która ma ni-
welowaæ patologie korupcji, szczególnie w sferach
w³adzy. Ja myœlê, Panie Ministrze – chocia¿ pan
minister by³ innego zdania, jak wynika z referatu,
który pan dzisiaj wyg³osi³ – ¿e ta s³u¿ba si³¹ rzeczy
jest jednak w jakiœ sposób osamotniona. Ona ma
badaæ sprawy szczególne, w które zamieszane s¹
osoby ze œwiata polityki. Chcia³bym, ¿eby wypo-
wiedzia³ siê pan na temat tego, czy akurat tutaj ot-
wartoœæ, o której pan mówi³, jest potrzebna.

Drugie pytanie dotyczy tych agentów, o których
siê pisa³o w prasie, tych wielkich kwot. Oczywiœcie
pisano o tym w sensie negatywnym w stosunku do
CBA. Chcia³bym, ¿eby wypowiedzia³ siê pan równie¿
na ten temat. Czy te osoby pracuj¹? Czy one praco-
wa³y zgodnie z prawem? Czy prowadzenie tych osób
by³oopartenaprawie i czyby³ozgodneznaszympra-
wem i z ustaw¹ dotycz¹c¹ CBA? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Szewiñski.
Proszê bardzo.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, obecnie œrodki kontroli opera-

cyjnej, takie jak pods³uchy, mo¿e stosowaæ bodaj-
¿e dziewiêæ s³u¿b specjalnych.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-
we³ Wojtunik: Dziesiêæ.)

Oczywiœcie powinny to robiæ w celu wykrycia
groŸnych przestêpstw i wtedy kiedy inne œrodki s¹
nieskuteczne.

Ja mam takie pytanie. Czy nie uwa¿a pan, ¿e na
przyk³ad przez nowelizacjê odpowiednich ustaw
nie powinna zostaæ zwiêkszona s¹dowa kontrola
nad przedmiotowymi œrodkami, tak aby nie by³y
one nadu¿ywane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, bardzo proszê odpowiedzieæ
tej trójcy.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, rozpocznê od pytania pana

marsza³ka. Centralne Biuro Antykorupcyjne zgo-
dnie z art. 17 ma mo¿liwoœæ stosowania kontroli
korespondencji, w tym pods³uchu telefonicznego,
telefonu komórkowego, jest tu kilka form pods³u-
chu, ale nie w wypadku postêpowañ sprawdza-
j¹cych czy kontrolnych. Ten œrodek jest œrodkiem
wyj¹tkowym, stosowanym w bardzo wyj¹tkowych
przypadkach, wed³ug okreœlonych zasad i tylko
zgodnie z art. 17. I tak to wygl¹da w przypadku
wszystkich innych s³u¿b, jeœli dobrze siê orientu-
jê. Mo¿e on byæ stosowany tylko przy wykonywa-
niu czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych i tylko
takich czynnoœci, które s¹ podejmowane przez
CBA w celu rozpoznawania, zapobiegania i wy-
krywania przestêpstw, a tak¿e uzyskania i utrwa-
lania dowodów przestêpstw. Nie ma mo¿liwoœci
i nie znam takiego przypadku, ¿eby œrodki kontro-
li korespondencji w innych s³u¿bach i w CBA – czy
to w czasie, kiedy ja pe³niê funkcjê, czy wtedy, gdy
pe³nili j¹ moi poprzednicy – by³y stosowane w po-
stêpowaniach kontrolnych czy w innych postêpo-
waniach, w innych sprawach, a nie operacyjno-
-œledczych.

Pewnym wyj¹tkiem, no, mo¿e nie wyj¹t-
kiem… Organy procesowe prokuratury równie¿
maj¹ mo¿liwoœæ stosowania takiego œrodka, ale
w ramach prowadzonych postêpowañ przygoto-
wawczych, i jest to ca³kiem inna, niezale¿na
procedura.

Nawi¹zuj¹c do pytania drugiego, czy kontrola
korespondencji mo¿e dotyczyæ przestêpstw urzê-
dniczych, chcia³bym powiedzieæ, ¿e ustawa
o CBA jest w tym zakresie wyj¹tkowa, gdy¿ jako
jedyna faktycznie pozwala Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu na stosowanie kontroli kore-
spondencji w odniesieniu do osób podejrzewa-
nych o przestêpstwo urzêdnicze z art. 231, czyli
o niedope³nienie obowi¹zków i przekroczenie
uprawnieñ. I jest to zgodnie z prawem mo¿liwe.
Ja przyjmujê interpretacjê prawn¹ bezpieczniej-
sz¹ dla wolnoœci i praw obywatelskich, wskazu-
j¹c na art. 1 i 2 ustawy o CBA, gdzie jest mowa
o tym, ¿e CBA posiada kompetencje i realizuje
zadania w odniesieniu do zagro¿eñ korupcyj-
nych i interesu ekonomicznego pañstwa. Moim
zdaniem stosowanie pods³uchu tylko z powodu
podejrzenia przestêpstwa urzêdniczego… Proszê
zauwa¿yæ, ¿e nie ma tutaj formy kwalifikowanej,
art. 231 §2 mówi o korzyœci maj¹tkowej, tak ¿e
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teoretycznie wobec ka¿dego urzêdnika, ka¿dej
osoby publicznej mo¿na by stosowaæ pytanie,
czy jest to celowe i proporcjonalne. Ale zgodnie
z ustaw¹ o CBA jest to mo¿liwe. Nie wiem, czy
moja odpowiedŸ jest wyczerpuj¹ca. Jest to mo¿li-
we, powinno to wystêpowaæ.

Dodam jeszcze jedn¹ dygresjê. Podobnie wy-
gl¹da sprawa, jeœli chodzi na przyk³ad o art. 258,
który mówi o udziale i kierowaniu zorganizowan¹
grup¹ przestêpcz¹. Wobec takich spraw CBA te¿
posiada kompetencje. W wiêkszoœci przypadków
tego typu dzia³ania s¹ realizowane przez Policjê,
ABW i inne s³u¿by. Moim zdaniem i zdaniem
moich prawników – mo¿e nie moich, prawników
CBA – powinno to byæ stosowane równie¿ w odnie-
sieniu do zorganizowanych grup przestêpczych
o charakterze korupcyjnym lub powinien byæ ja-
kiœ zwi¹zek z przestêpstwem korupcji, ¿eby siê to
mieœci³o we w³aœciwoœci rzeczowej CBA. Dlatego
skierowa³em do prokuratury zawiadomienie
w sprawie owego domu w Kazimierzu, bo te dzia-
³ania nie by³y zwi¹zane z korupcj¹ i to by³ równie¿
jeden z tych elementów.

Kwestia otwartoœci. Mo¿e nie zosta³em w³aœci-
wie zrozumiany, ja absolutnie nie negujê wyj¹tko-
wej roli CBA w systemie organów œcigania karne-
go i wyj¹tkowej roli zwi¹zanej z monitorowaniem
i œciganiem osób dotychczas nietykalnych albo
osób, które zajmuj¹ tak wysokie stanowiska czy
pe³ni¹ tak powa¿ne funkcje, ¿e inne instytucje nie
mog³yby ich skutecznie monitorowaæ czy rozli-
czaæ z dzia³alnoœci przestêpczej. Ja absolutnie
zgadzam siê z tak¹ ide¹, jestem wyznawc¹ tej idei
i praktykujê tê ideê na co dzieñ. Mówi¹c o otwar-
toœci, nie mia³em na myœli mówienia wszystkim
dooko³a o wszystkim, co robimy. Mówi¹c o otwar-
toœci, mia³em na myœli nawi¹zywanie wspó³pracy
i wymianê informacji z instytucjami, które rów-
nie¿ dzia³aj¹ w interesie pañstwa, ale nie maj¹ na
co dzieñ mo¿liwoœci realizowania spraw na przy-
k³ad wobec jednego z ministrów czy innych wyso-
kich urzêdników. Myœlê, ¿e kompetencje CBA s¹
bardzo dobrze skomponowane, bo jest tu po³¹cze-
nie kompetencji operacyjno-œledczych, kontrol-
nych, analityczno-informacyjnych, ale realizowa-
nie tych kompetencji w zamkniêtym krêgu, wy-
³¹cznie wewn¹trz CBA, w takim zamkniêtym
zamku, ¿e tak powiem, bez jakiejkolwiek wymia-
ny informacji i wspó³pracy, jest czêsto strat¹ cza-
su, bo nieraz nie ma po co wywa¿aæ ju¿ piêciokrot-
nie czy szeœciokrotnie otwartych drzwi. I to w³aœ-
nie mia³em na myœli, mówi¹c o otwartoœci
i o wspó³pracy ze spo³eczeñstwem. Nie chodzi o to,
¿eby byæ mi³ym, fajnym, ³adnym i lubianym przez
spo³eczeñstwo; chodzi o to, ¿eby spo³eczeñstwo
nam ufa³o, ¿eby uczciwa czêœæ spo³eczeñstwa
mia³a zaufanie do instytucji i przychodzi³a do niej
ze swoimi problemami. Jedynie to mia³em na

myœli, mówi¹c o pewnym braku otwartoœci czy
wyizolowaniu, takiej hermetycznej strukturze
CBA. Zreszt¹ nie ja to odkry³em, s³u¿by czêsto
funkcjonuj¹ w osamotnieniu, a CBA by³o przy-
padkiem wyj¹tkowym, bo by³o now¹ s³u¿b¹, która
siê pojawi³a jako pi¹ta s³u¿ba na rynku s³u¿b spe-
cjalnych.

Agenci. Nie bardzo wiem, o których agentów
panu senatorowi chodzi – czy o tych wszystkich,
którzy s¹ zaanga¿owani w te g³oœne sprawy, czy
te¿ o tych, którzy byli specjalnie premiowani…

Senator Jan Dobrzyñski:
Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o agentów, któ-

rych dzia³alnoœæ wi¹za³a siê z wydatkowaniem
znacznych œrodków finansowych. Mówi³o siê o sa-
mochodach, o jakichœ szczególnych restaura-
cjach i hotelach, o strojach…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O „Tomka”
chodzi³o.)

O w³aœnie, Panie Ministrze, chodzi mi o tego
„Tomka”, tak, tak.

(G³os z sali: I o Sawick¹.) (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: O tych przystojnych.)

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Pani Sawickiej nie znam, agenta „Tomka”

znam, w zwi¹zku z tym na temat agenta „Tomka”,
Panie Marsza³ku, siê wypowiem.

Chcia³bym powiedzieæ tak, ja wierzê, ¿e agenci,
którzy realizowali g³oœne sprawy czy te¿ sprawy,
którym nadawano posmak spraw politycznych –
one nie do koñca by³y sprawami politycznymi, ale
czêsto tak siê póŸniej objawia³y w mediach – reali-
zowali je uczciwie i zgodnie z liter¹ prawa. Jestem
o tym wrêcz przekonany. Jednak proszê pamiê-
taæ, ¿e agent „Tomek” czy inni agenci realizuj¹cy
sprawy czêsto pe³ni¹ rolê narzêdzia, broni palnej.
Nie sposób mieæ pretensje do pistoletu, ¿e ktoœ
z niego wystrzeli³. I agenci s¹ takimi w³aœnie na-
rzêdziami pracy operacyjnej. W zwi¹zku z tym,
pomimo mojej subiektywnej oceny, jeœli chodzi
o warsztat, profesjonalizm i jakoœæ pracy, takiej
mo¿e nie do koñca… Ja mam w tej dziedzinie pew-
ne doœwiadczenia, bo kierowa³em tego typu dzia-
³aniami i nadzorowa³em je przez ostatnie lata
w Policji, zreszt¹ tych dzia³añ w Policji by³o kilka-
set i ¿adne siê nie skompromitowa³o na tak¹ ska-
l¹, jak te dzia³ania CBA, bo tu co chwila dochodzi-
³o do jakichœ nieprawid³owoœci. Ja nie chcê mó-
wiæ, dlaczego nieprawid³owoœci, ale pokazywanie
dzia³añ operacyjnych w telewizji rodzi ryzyko, ¿e
przy kolejnych wzmiankach one znowu bêd¹ po-
kazywane w telewizji, w dalszym stopniu… Ja-
wnoœæ tych dzia³añ, to, co siê wydarzy³o w zwi¹z-
ku z nimi póŸniej w mediach, uwa¿am za bardzo
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szkodliwe, ale nie uwa¿am, ¿e nale¿y za to karaæ
agenta, bo to nie agent „Tomek” podejmowa³ de-
cyzje o tym, jak jego sprawa bêdzie komentowana
i jak bêdzie prezentowana.

Agent „Tomek” nadal jest funkcjonariuszem
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z uwagi na
to, co siê wydarzy³o wokó³ jego osoby, nie mo¿e on
realizowaæ funkcji, jakie wczeœniej realizowa³, no,
ze wzglêdów oczywistych. Tak¿e inni agenci –
zwi¹zani z tymi sprawami, kieruj¹cy nimi i nadzo-
ruj¹cy je, bior¹cy w nich udzia³ – nie zostali wy-
rzuceni. Wszyscy oczekiwali, ¿e wydarzy siê coœ
strasznego, by³ zarzut, moim zdaniem trochê nie-
przyzwoity, dotycz¹cy ³amania krêgos³upów itd.
Nic takiego siê nie wydarzy³o, ci wszyscy funkcjo-
nariusze, nawet je¿eli nie robi¹ tego, co robili do
tej pory, nie zostali ukarani finansowo, bo nie ma
za co ich karaæ. Mo¿e robi¹ inne rzeczy, mo¿e nie
do koñca s¹ z tego powodu szczêœliwi, zw³aszcza,
jeœli wczeœniej robili coœ atrakcyjnego, a teraz ro-
bi¹ coœ trochê mniej atrakcyjnego, ale wszyscy
funkcjonuj¹ w ramach Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego. Nawet pomimo tego, ¿e byli kon-
trowersyjnie nagradzani za sprawy, w których
brali udzia³. Ja z perspektywy urzêdnika pañ-
stwowego i funkcjonariusza Policji, jakim by³em
w przesz³oœci, nie za bardzo mogê siê zgodziæ
z tym, ¿e za jedn¹ sprawê, która ma posmak poli-
tyczny, a nie ma tak naprawdê ¿adnego efektu
i koñczy siê póŸniej kompromitacj¹, jest jednora-
zowo przyznawana z bud¿etu CBA dla kilkudzie-
siêciu osób premia, której ³¹czna kwota przekra-
cza sumê 600 tysiêcy z³ , a osoby kluczowe, nie do
koñca najciê¿ej pracuj¹ce, otrzymuj¹ premie
w wysokoœci 25 tysiêcy z³. I by³y takie osoby…Po-
wiem tak: porównuj¹c to do innych s³u¿b i Policji,
powiedzia³bym, ¿e to jest skandaliczne, ale by³y
osoby, które otrzymywa³y takie premie co dwa,
trzy miesi¹ce i te premie przewy¿sza³y ich pobory.
I to jest kontrowersyjne. Ale mimo tego, tym oso-
bom nie sta³o siê nic… ja sobie nie odbi³em na
nich finansowo tego, ¿e poprzednio funkcjonowa-
³y w innych realiach finansowych. Mam nadziejê,
¿e odpowiedzia³em na pytanie i o agenta „Tomka”,
i o innych agentów, i o premie.

Jeœli chodzi o pytanie o kontrolê s¹dow¹, to nie
uwa¿am, ¿eby by³y konieczne zmiany polegaj¹ce
na innym podejœciu do tego w ustawach i innej
praktyce w zakresie kontroli s¹dowej. Bo pragnê
nadmieniæ, ¿e wszystkie przepisy daj¹ce kompe-
tencje s³u¿bom, policji do stosowania kontroli ko-
respondencji zawieraj¹ procedurê, w której wy-
stêpuje kontrola s¹dowa. Wszystkie te wnioski s¹
poddawane ocenie prokuratorskiej, ale to s¹d de-
cyduje o zarz¹dzeniu kontroli operacyjnej. Czyli
to nawet nie jest kontrola s¹dowa, ale jest to de-
cyzja s¹dowa w kwestii stosowania œrodka, który
mo¿e naruszaæ prawa i wolnoœci obywatelskie

i ingerowaæ w nie. Myœlê, ¿e to nie jest kwestia
kompetencji poszczególnych organów, ale jest to
kwestia jakoœci sprawowanej kontroli, nie kwe-
stia kompetencji organu s¹dowego, bo te kompe-
tencje ju¿ s¹ i s¹dy swoimi decyzjami pokazuj¹, ¿e
czêsto weryfikuj¹ wnioski o pods³uch telefonicz-
ny, nieraz nie wyra¿aj¹ na to zgody. Tak ¿e widaæ,
¿e ta procedura dzia³a. Jeœli chodzi o jej jakoœæ, to
jest to pytanie nie do mnie. Ja odpowiadam za ja-
koœæ sporz¹dzonego wyst¹pienia o kontrolê. Nie
uwa¿am jednak, ¿eby nale¿a³o zmieniaæ kompe-
tencje jakichkolwiek organów, bo w porównaniu
z innymi pañstwami ta kontrola jest obwarowana
bardzo dobrymi warunkami i zasadami bezpie-
czeñstwa z punktu widzenia wolnoœci i praw oby-
watela.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, teraz odczytam listê kolejnych

pytaj¹cych, ¿eby pañstwo siê duchowo nastawili:
najpierw senatorowie Idczak, Jurcewicz, Maj-
kowski, w drugiej turze Cichosz, Andrzejewski,
Szaleniec, a potem Piotrowicz i Zaremba. To s¹
plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ.

Zatem pan senator Idczak, a potem senatoro-
wie Jurcewicz i Majkowski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam przed

sob¹ artyku³ pod tytu³em „CBŒ bierze CBA”, to
jest artyku³ z „Gazety Wyborczej”: „Przez sto dni
rz¹dów nowy szef CBA Pawe³ Wojtunik wymieni³
w centrali biura i terenowych delegaturach 2/3
kadry kierowniczej. Stanowiska dyrektorskie do-
stali g³ównie byli policjanci, zw³aszcza z CBŒ w ¿y-
ciorysie”. To jest jakby osnowa wielu pytañ, które
siê mog¹ pojawiæ.

Pierwsze pytanie opiera siê na podstawowym
zarzucie pana Miodowicza dotycz¹cym protekcji
jako systemu wprowadzania kadr do CBA. W swo-
jej pocz¹tkowej wypowiedzi pan tak dosyæ miêkko
potraktowa³ tê kwestiê, twierdz¹c, ¿e w³aœciwie
protekcja jest pewnie taka sama jak we wszyst-
kich innych s³u¿bach. Jeden z by³ych szefów
s³u¿b specjalnych powiedzia³, ¿e w³aœciwie to jest
jeden z podstawowych sposobów funkcjonowania
tajnych s³u¿b. Tak ¿e tutaj jest pewne pomiesza-
nie z popl¹taniem. Ale o co chodzi? Chodzi chyba
o to, ¿e intencja nie by³a taka, ¿eby z CBA robiæ
CBŒ, ¿eby os³abiaæ tê dobr¹, wartoœciow¹ s³u¿bê
transferami kadrowymi, i to na poziomie bardzo
wysoko ulokowanych kadr zrz¹dzaj¹cych. I to jest
pierwsze pytanie i w¹tpliwoœæ.

Druga kwestia jest taka. Pan ca³y czas pod-
kreœla swoj¹ apolitycznoœæ. No, niestety, Panie
Ministrze, pan podejmuj¹c siê tej funkcji, podej-
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muje siê funkcji politycznej, z której pan bêdzie
rozliczany. To bêdzie objawia³o siê bardzo prosto:
na przyk³ad w pañskiej skutecznoœci w pozyski-
waniu bud¿etu na funkcjonowanie CBA. Bo panu
po prostu wystarczy nic nie zrobiæ, panu, ¿eby
sparali¿owaæ realizowanie pañskich zadañ, wy-
starczy zostawiæ taki bud¿et, jaki jest. Czy apoli-
tycznoœæ jest zalet¹? Trudno powiedzieæ. Dla mo-
jej formacji CBA jest akurat bardzo wa¿ne. Ja
ubolewam nad tym… Bo w porównaniu z na przy-
k³ad szefem innej s³u¿by, by³ym wysokim fun-
kcjonariuszem politycznym Rady Krajowej Plat-
formy Obywatelskiej – podkreœlam: by³ym – pan,
jeœli chodzi o tê skutecznoœæ, za któr¹ bêdzie pan
rozliczany, bêdzie, niestety, znacznie s³abszy.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, ale to s¹ minutowe pytania. Pan miesza
oœwiadczenia z pytaniami i przekracza czas. No,
bardzo przepraszam, ale…)

Jasne. Bardzo pana przepraszam, Panie Mar-
sza³ku.

Czy pan rozwa¿a jak¹œ ewaluacjê swojej skute-
cznoœci w perspektywie pó³ roku, roku, po której
pan sobie odpowie, czy pan pomaga tej s³u¿bie,
czy pe³ni pan funkcjê tak, jak pan sobie zamierzy³
i jak ona mia³aby byæ pe³niona zgodnie z ide¹
i mottem CBA? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam konkretne pytania.
Nast¹pi³ wzrost liczby spraw, i to spory,

w 2009 r. Z czego to wynika, jaki jest charakter
spraw i ogólnie, procentowo, jakie sprawy s¹ naj-
niebezpieczniejsze dla pañstwa czy dla jakichœ
konkretnych bran¿?

Drugie pytanie. Jakiej wielkoœci premie zosta³y
wyp³acone w roku 2009? Je¿eli mo¿na, proszê to po-
daæwliczbach iwstosunkudobud¿etuca³egoCBA.

Trzecia sprawa. Proszê mi powiedzieæ, gdzie
jest najtrudniejsza sytuacja kadrowa, je¿eli
chodzi o region Polski, w odniesieniu do liczby
postêpowañ.

Ostatnie pytanie. Wspomnia³ pan o proble-
mach z logistyk¹, z pomieszczeniami. Ja jednak
chcia³bym wiedzieæ, czy ta, jak tu zosta³o okreœ-
lone, cha³upa – ja raczej nazwa³bym to will¹ –
w Kazimierzu zosta³a ewentualnie wliczona do
wydatków i jakie ewentualnie wydatki operacyj-
ne za rok 2009 s¹ jeszcze do poniesienia.

I ostatnia sprawa. Pad³o z sali stwierdzenie
o przyzwoitoœci, dla mnie w sposób nieprzyzwoity,
bo przed nami nie Wojtunik kontra Wojtunik, tyl-

ko funkcjonariusz tego pañstwa wystêpuje, i war-
to, myœlê, o tym pamiêtaæ, szczególnie w Senacie.
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
PanieMinistrze, zanimzadampytanie, zrobiêdo-

s³ownie trzydziestosekundowy wstêp. Otó¿
w 2007 r., po wejœciu w ¿ycie ustawy o konsolidacji,
rozpocz¹³ siê pewien proces, bo zarz¹dy i rady nad-
zorcze spó³ek Skarbu Pañstwa zobowi¹zane by³y do
dostosowania wynagrodzeñ zarz¹dów do przepisów
obowi¹zuj¹cej ustawy. Krótko mówi¹c, do tej pory
ustawakominowaprzewidywa³a, ¿enaprzyk³ad za-
rz¹d mia³ dostawaæ szeœciokrotnoœæ, a po wejœciu
w ¿ycie ustawy konsolidacyjnej dostawa³ czterokro-
tnoœæ. I zaczê³y siê ró¿nego rodzaju zabiegi, które
trwa³yprzezdwanaœcie,piêtnaœcie, a s¹nawet takie
przypadki, ¿e przez osiemnaœcie miesiêcy, w
wyniku których zarz¹dy, zamiast mieæ, kolokwial-
nie mówi¹c, pozmniejszane zarobki, w dalszym
ci¹gu otrzymywa³y zarobki podwy¿szone. Ja
w ostatnim kwartale 2008 r., kiedy szefem by³ jesz-
cze pan Mariusz Kamiñski, napisa³em do CBA pis-
mo w tej kwestii, jak równie¿ w drugiej kwestii,
w kwestii zajêcia siê spraw¹ handlu wêglem prowa-
dzonego przez jedn¹ ze spó³ek rosyjskich, co do któ-
rej pokazywa³em, ¿e mog³o dojœæ do sprzeniewierze-
nia oko³o 20 milionów z³. Po objêciu przez pana fun-
kcji, nie pamiêtam, w listopadzie b¹dŸ w grudniu,
by³em u pana w urzêdzie, w sekretariacie, rozma-
wialiœmy na temat tej kwestii. I teraz pytanie jest ta-
kie: co… Przepraszam, zanim zadam pytanie, to po-
wiem jeszcze jedno. Przez pierwsze kilka…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Trzydzieœci
sekund ju¿ pan przekroczy³, Panie Senatorze,
zdecydowanie.)

Przepraszam.
Przez pierwsze kilka miesiêcy funkcjonariusze

prowadzili dochodzenie, bo by³y, nie ukrywam,
spotkania równie¿ ze mn¹, a po przejêciu przez
pana urzêdu te dzia³ania jakby ca³kowicie stanê-
³y. Ja nie mam w tej chwili ani informacji, co z ty-
mi dwoma kwestiami siê dzieje, ani jakiejœ rzetel-
nej oceny, jak to w tej chwili wygl¹da.

W zwi¹zku z tym pytanie, Panie Ministrze, jest
takie: czy po dochodzeniu, które prowadzili fun-
kcjonariusze, te sprawy zosta³y umorzone, czy
skierowane do prokuratury, czy w dalszym ci¹gu
toczy siê postêpowanie, a je¿eli siê toczy, to w ja-
kiej sprawie? Bo wie pan, w ustawie o sprawowa-
niu mandatu pos³a i senatora jest przewidziany
czas, w którym powinna byæ udzielona odpo-
wiedŸ. Ja na tê odpowiedŸ czekam od oko³o roku
i ci¹gle jej nie otrzymujê. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, proszê o odpowiedzi. Tylko ¿e
mam ochotê zwolniæ pana z odpowiedzi na jedno
pytanie, mianowicie na to, w którym regionie s¹
k³opoty kadrowe w biurze, bo taka odpowiedŸ
mog³aby mieæ dosyæ niespodziewane konsekwen-
cje. Musi pan minister to rozwa¿yæ.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Rozpocznê, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, od

ostatniego pytania. Ja pamiêtam nasze spotka-
nie, pamiêtam rozmowê na ten temat i pamiêtam
informacjê zwrotn¹ od jednego z dyrektorów ode
mnie, ¿e albo by³ pan informowany telefonicznie,
albo by³ jakiœ kontakt z panem. Pozwolê sobie to
zweryfikowaæ. Pamiêtam sprawê. Sprawa mia³a
bieg procesowy, jeœli chodzi o prokuraturê. To jest
tylko kwestia… Nie pamiêtam, czy to by³a kwestia
kompetencji policji w tej sprawie, czy naszych.
Proszê mi tu daæ szansê na udzielenie odpowiedzi
indywidualnej.

„CBŒ bierze CBA”. Panie Senatorze, ja nie mam
wp³ywu na to, co pisz¹ media. Mo¿liwe, ¿e tak jest
to postrzegane, ale chcia³bym to zdementowaæ:
nie nast¹pi³ ¿aden du¿y zaci¹g z CBŒ. Je¿eli cho-
dzi o zmiany personalne, to wszystkich nowych
osób, jakie przyj¹³em, by³o dwadzieœcia kilka –
mogê siê myliæ, nie mam teraz przygotowanych
danych za lata 2009–2010. Je¿eli chodzi o fun-
kcjonariuszy z CBŒ, to jestem w stanie ich poli-
czyæ niemal na palcach jednej rêki. Mo¿e to wra¿e-
nie powstawa³o równie¿ – póŸniej by³a taka publi-
kacja, która opisywa³a, kto jest kim w CBA – na
podstawie tego, ¿e w CBA s¹ ju¿ funkcjonariusze,
którzy odeszli z CBŒ w ubieg³ych latach i teraz
pe³ni¹ funkcje kierownicze, ale pe³nili je ju¿ przed
moim przyjœciem.

Powiem pokrótce o zmianach personalnych.
Jeœli mowa o by³ych funkcjonariuszach CBŒ, to
w centrali CBA taki rodowód posiada mój zastêp-
ca, ale on by³ ju¿ wczeœniej dyrektorem delegatu-
ry, nale¿a³ do wy¿szej kadry kierowniczej CBA.
Jeden z dyrektorów zarz¹du kiedyœ pracowa³
w CBŒ, ale póŸniej by³ zastêpc¹ komendanta wo-
jewódzkiego i raczej nie mieliœmy relacji w ra-
mach… Bo rozumiem, ¿e pan pyta o kwestie po-
wi¹zañ nieformalnych i tego typu zaburzeñ przy
naborze kadry. Oczywiœcie mogê mieæ subiekty-
wny stosunek do tego, jak dobieram kadrê, ale…
Jest to dwadzieœcia kilka osób, z czego z rodowo-
dem z CBŒ… Dyrektor delegatury w Lublinie wy-
wodzi siê z CBŒ, by³ dyrektorem delegatury CBŒ
w Lublinie. Ale to by³o celowe dzia³anie, ¿eby
wzmocniæ CBA, nie jest to osoba bardzo mi bliska.
Zreszt¹ ja nie jestem cz³owiekiem, który, kiedy
awansowa³, œci¹ga³by wszystkich kolegów z Wy¿-

szej Szko³y Policji w Szczytnie, z którymi wczeœ-
niej studiowa³em. Nie otaczam siê ludŸmi w ten
sposób. I mogê wymieniaæ tu wszystkie stanowis-
ka kierownicze, w wiêkszoœci obsadzone przez mi-
nistra Kamiñskiego, na których nie dosz³o do
zmian. W innych przypadkach nieraz s¹ to poli-
cjanci, ale nie zawsze z CBŒ. A wiêc mówienie, ¿e
CBŒ bierze CBA, jest pewnym nadu¿yciem. Myœ-
lê, i¿ znalaz³o siê to w mediach dlatego, ¿e w CBŒ
i w Policji chodzi³a taka plotka: jak Wojtunik
z CBŒ bêdzie w CBA, to zrobi ca³y zaci¹g i wszyscy
odejd¹ z CBŒ. Myœlê, ¿e st¹d siê to wziê³o. Ale to
nie ma absolutnie potwierdzenia w rzeczywisto-
œci. Jestem nawet w stanie udzieliæ pisemnej in-
formacji, kto, kiedy i jak zosta³ przeniesiony. Z re-
gu³y te osoby, które przeniesiono, jak w przypad-
ku dyrektora Lasi z Lublina, przeniesiono na ró-
wnorzêdne stanowisko: dyrektor CBŒ w Lublinie
– dyrektor CBA w Lublinie. I nie s¹ to awanse mo-
g¹ce wskazywaæ na to, ¿e ktoœ z ni¿szych…

(Senator Witold Idczak: Mo¿na nie kontynuo-
waæ, mo¿na na piœmie, ¿eby nie przed³u¿aæ.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, Panie
Ministrze, bardzo proszê…)

Jestem w stanie przedstawiæ na piœmie infor-
macjê o tym, jak wygl¹da sytuacja kadrowa, kto
odszed³, kto przyszed³. Nie s¹ to osoby przypadko-
we, s¹ to profesjonaliœci. I jestem w stanie ka¿dej
z tych osób broniæ.

Co do mojej równie¿ subiektywnej apolityczno-
œci, to bêdê siê trzyma³ swego pogl¹du, gdy¿ nie
czujê siê politykiem, tylko funkcjonariuszem
pañstwowym i pomimo pewnej roli – mam jej
œwiadomoœæ – czy pewnego kontekstu polityczne-
go sprawowanej funkcji nie zamierzam tego
w najbli¿szym czasie zmieniaæ, nawet bêd¹c œwia-
dom tego, ¿e niepolitykowi trudniej jest zabezpie-
czaæ polityczne kwestie zwi¹zane z bud¿etem czy
ze wsparciem politycznym. Ja nie poszukujê ta-
kiego wsparcia politycznego i nie zabiegam o nie.
I wydaje mi siê, ¿e jest to sytuacja bezpieczniejsza,
ni¿ gdyby na czele CBA sta³ polityk albo gdyby szef
CBA czu³ siê politykiem. Bo to z tego bra³y siê mo-
¿e niektóre niew³aœciwe kwestie w przesz³oœci,
a to zawsze subiektywizuje nie samego szefa, tyl-
ko sposób widzenia instytucji przez inne osoby,
jak równie¿ sposób myœlenia o danej instytucji
tych, którzy w niej funkcjonuj¹. Wydaje mi siê, ¿e
polityk na stanowisku szefa s³u¿by to jest najgor-
sza rzecz, jaka siê mo¿e wydarzyæ, nie tylko
w kontekœcie polskim czy innym, ale w ogóle na
œwiecie. Tak nie powinno byæ, chyba ¿e jest to fun-
kcja quasi-polityczna, a ca³y zarz¹d instytucj¹,
kompetencje operacyjne, œledcze i inne s¹ roz³o-
¿one na zastêpców i ¿e jest to bardzo wyraŸnie
prawnie oddzielone. Ale nie chcia³bym byæ polity-
kiem, bêd¹c szefem CBA i bêdê siê przy tym bar-
dzo upiera³, broni³ siê i robi³ wszystko, ¿eby poli-
tykiem nie zostaæ. To nie znaczy, ¿e nie chcia³bym
prosiæ pañstwa, Wysok¹ Izbê, oraz Sejm o wspar-
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cie planów, dzia³añ i bud¿etu CBA. Jednak nie
chcia³bym byæ oceniany jako sprawny polityk, tyl-
ko jako sprawnie zarz¹dzaj¹cy szef Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.

(Senator Witold Idczak: Jeszcze ewaluacja.)
Tak, ewaluacja skutecznoœci. Spodziewam siê

pewnego spadku liczby prowadzonych postêpo-
wañ, zarówno w sprawach operacyjnych, jak
i œledczych, a to z jednego powodu: my dokonuje-
my przegl¹du tych spraw, one s¹ teraz bardzo dy-
namicznie koñczone, jeœli w ogóle dobrze nie roku-
j¹, ale nie s¹ koñczone z polecenia szefa, tylko jest
to ocena prowadz¹cych. Niektóre drobne sprawy
s¹ przekazywane do innych instytucji, a my próbu-
jemy opracowaæ w najbli¿szym czasie taki plan
strategiczny, próbujemy znaleŸæ czy zdiagnozowaæ
ponownie problemy w zakresie patologii korupcyj-
nych, z którymi bêdziemy siê borykaæ w ci¹gu naj-
bli¿szych trzech, czterech lat. To wszystko siê
zmienia, na przyk³ad nie musimy ju¿ dzisiaj przy-
k³adaæ takiej wagi do korupcji w œrodowisku lekar-
skim, za to wiêkszymi wyzwaniami s¹ zagro¿enia
zwi¹zane z coraz czêœciej odkrywanymi nadu¿ycia-
mi przy budowie autostrad, dróg ekspresowych.
Procesy prywatyzacyjne s¹ dla nas olbrzymim wy-
zwaniem z uwagi na plan rz¹du, który zak³ada po-
zyskanie dwudziestu kilku miliardów z³otych.
W zwi¹zku z tym chcia³bym, ¿eby CBA koncentro-
wa³o siê na ochronie tego, co jest dzisiaj najbar-
dziej zagro¿one. Trywializuj¹c, mo¿na powiedzieæ,
¿e to jest kwestia wartownika, który pilnuje albo
ma³ej, taniej rzeczy, albo olbrzymich projektów
prywatyzacyjnych, które dzisiaj s¹ wiêksze ni¿
w przesz³oœci. I chcia³bym, nawet kosztem zarzu-
tu, ¿e robimy mniej, ¿ebyœmy umieli wskazywaæ na
jakoœæ, na wagê tego, na znaczenie rozpracowywa-
nych i eliminowanych z ¿ycia publicznego osób,
które s¹ skorumpowane, i zjawisk, które s¹ naj-
bardziej szkodliwe dla interesów ekonomicznych
pañstwa.

Mówiê bardzo ogólnie, ale takie podejœcie
sprawdzi³o siê swego czasu w Centralnym Biurze
Œledczym: zero statystyki i bardzo du¿y nacisk na
dzia³ania stricte zadaniowe, podmiotowe, kon-
centrowanie siê na najwiêkszych zagro¿eniach,
jak równie¿ koncentrowanie siê na tych osobach,
które kiedyœ umknê³y organom œcigania, a by³y
sprawcami wielkich afer czy wielkich skandali ko-
rupcyjnych. Bo je¿eli ktoœ tak rozpoczyna³ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹ dziesiêæ lat temu, to bêdzie j¹
prowadzi³ podobnymi metodami równie¿ dzisiaj.
A parê takich spraw równie¿ jest nierozstrzygniê-
tych i niezakoñczonych. Mówiê o tym wielkimi
ogólnikami, co do celów dzia³ania biura równie¿
móg³bym zanudzaæ pañstwa godzinami. W ka¿-
dym razie jestem optymist¹ co do mo¿liwoœci biu-
ra dzisiaj i co do tego, co mo¿emy osi¹gn¹æ w tym
roku i w przysz³ych latach.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Jeszcze ja.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Jeszcze py-

tania senatora Jurcewicza.)
Oj, przepraszam bardzo.
Wzrost liczby tych spraw – jak powiedzia³em

wczeœniej, nie chcia³bym ich oceniaæ – jest wy-
padkow¹ kilku kwestii, to znaczy wiêkszej aktyw-
noœci i nacisku na prowadzenie wiêkszej liczby
spraw, jak równie¿ tego, ¿e biuro by³o coraz star-
sze i w kolejnych latach by³o ju¿ mniej dzia³añ or-
ganizacyjnych, logistycznych, tak ¿e po prostu by³
czas na dzia³ania w³aœnie tego typu. To tak¿e kwe-
stia du¿ej iloœci informacji zewnêtrznych, anoni-
mowych i nieanonimowych, nap³ywaj¹cych do
biura. W zesz³ym roku by³o to przesz³o dziewiêæ
tysiêcy szeœæset sygna³ów. Nie chcia³bym oceniaæ
tych spraw ani tego, czego dotycz¹. Wiêcej ni¿ po-
³owa z nich to sprawy korupcyjne, ale s¹ równie¿
inne postêpowania, prowadzone na przyk³ad
w odniesieniu do przestêpczoœci gospodarczej, s¹
przestêpstwa przeciwko dokumentom, oszustwa.
Przy okazji poszukiwania korupcji ujawniaj¹ siê
jeszcze inne sprawy. W wiêkszoœci dotycz¹ one
stricte korupcji, ale w du¿ej czêœci równie¿ innych
przestêpstw, przestêpstw urzêdniczych, które nie
musz¹ mieæ kontekstu korupcyjnego, czêsto s¹
wypadkow¹ kontroli czy kontroli oœwiadczeñ ma-
j¹tkowych, czêsto s¹ to sprawy drobne, czasem s¹
to sprawy bardzo powa¿ne. Nie sposób, abym ka¿-
d¹ z tych spraw opisa³ czy wskaza³.

Bud¿et premiowy w CBA kszta³towa³ siê
w ubieg³ym roku na poziomie ponad 2 milionów,
bodaj¿e niespe³na 2 milionów 300 tysiêcy z³. Prag-
nê zaznaczyæ, ¿e w latach ubieg³ych by³ on o wiele
wiêkszy. W latach 2007–2008 by³ chyba rekordo-
wy. W roku 2007 siêga³ on oko³o 4 milionów z³.
Chcia³bym zwróciæ uwagê jeszcze na to, ¿e w ro-
ku 2007 zatrudnienie by³o na ni¿szym poziomie,
by³o to oko³o szeœciuset etatów. W 2008 r. zaœ
bud¿et wynosi³ chyba ponad 6 milionów z³, ale
mogê siê tu myliæ. W roku 2009 bud¿et premiowy
wynosi³ 2 miliony 300 tysiêcy z³. Gdy ja obj¹³em
funkcjê, by³ on zrealizowany w wysokoœci ponad
1 miliona 800 tysiêcy z³. To jest coœ, co równie¿
znalaz³o odzwierciedlenie w tej ocenie, poniewa¿
wrzesieñ i paŸdziernik by³y miesi¹cami bardzo za-
skakuj¹cych, bardzo wysokich awansów czêœci
funkcjonariuszy i miesi¹cami dodatkowych pre-
mii, miesi¹cami odejœcia do dyspozycji czêsto naj-
bli¿szych wspó³pracowników poprzedniego kiero-
wnictwa. To by³ kosztowny rok. Impakt finansowy
spowodowany przez sytuacjê zaistnia³¹ w paŸ-
dzierniku przyniós³ skutek w bie¿¹cym roku, bo
podwy¿szenie wynagrodzeñ o kwotê blisko
190 tysiêcy z³ w jednym miesi¹cu daje skutek bu-
d¿etowy na rok nastêpny, kiedy to nie by³o plano-
wane. Ja zasta³em bud¿et CBA ju¿ w fazie reko-
mendacji przed Wysok¹ Izb¹, przed komisjami
sejmowymi i senackimi, i nie bardzo mog³em na to
wp³yn¹æ. St¹d pewne problemy finansowe, z któ-
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rymi dzisiaj siê borykamy, i kwestie zwi¹zane
z doborem kadry czy mo¿liwoœci¹ odchodzenia na
emeryturê.

Je¿eli chodzi o to, gdzie s¹ problemy w CBA, po-
wiem, ¿e problemy s¹ rozwi¹zywane na bie¿¹co.
Myœlê, ¿e i funkcjonariusze, i kadra maj¹ œwiado-
moœæ tego, ¿e to jest nasza wspólna instytucja. Ni-
gdzie nie jest ³atwo, w CBA te¿ w wielu miejscach
nie jest ³atwo. Nie chcia³bym naraziæ siê funkcjo-
nariuszom poszczególnych delegatur tym, ¿e jed-
nych oceniam lepiej, innych gorzej. Myœlê, ¿e
wszyscy oni podo³aj¹ stawianym zadaniom. Tak
ogólnie bym odpowiedzia³ na to pytanie.

Ostatnie pytanie dotyczy³o wydatków w 2009 r.,
które zosta³y poniesione, i tego, czy zosta³a tu wli-
czona willa, dom w Kazimierzu. To jest styk sprawy
niejawnej z jawn¹. Oczywiœcie sytuacja ta mo¿e…
Zosta³o wszczête postêpowanie przygotowawcze.
Absolutnie nie chcia³bym tego komentowaæ.
Wiem, ¿e prowadzi je bodaj¿e Prokuratura Apela-
cyjna w Warszawie. Przy tej okazji mogê powie-
dzieæ, ¿e znowu jest to kwestia proporcji i adek-
watnoœci u¿ytych œrodków do ewentualnego za-
mierzonego lub planowanego efektu. W niektó-
rych przypadkach te koszty by³y nieadekwatne, ja
nie mówiê, ¿e akurat w tej sprawie, ale w niektó-
rych przypadkach te koszty mog³y byæ nieadek-
watne. To jest kwestia unikania podobnych b³ê-
dów w przysz³oœci, a nie jakichœ rozliczeñ kar-
noprawnych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Panowie senatorowie Cichosz, Andrzejewski

i Szaleniec.
Proszê bardzo, pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Zosta³o po-

ruszonych wiele spraw, ale w tym momencie in-
teresuj¹ mnie przynajmniej trzy kwestie. Pier-
wsza. W jakich obszarach gospodarczych obser-
wuje siê najwiêcej dzia³añ korupcyjnych? Ogól-
nie rzecz bior¹c, jest to pytanie, które – jak s¹dzê
– dotyka wszystkich spraw. Mnie interesuj¹ kon-
kretne obszary, w których jest najwiêcej zdarzeñ
korupcyjnych.

Druga kwestia. Jak jest postrzegana przez CBA
korupcja w samorz¹dach? Czy to jest zjawisko,
które siê marginalizuje, czy te¿ siê nasila?

Trzecia kwestia. Stykam siê z pytaniami osób,
które wnosi³y sprawy do CBA. Otó¿ po powstaniu
Centralnego Biura Antykorupcyjnego nast¹pi³
nap³yw setek, a mo¿e tysiêcy ró¿nych spraw
i niektórzy obywatele, wyborcy dotychczas nie

otrzymali ¿adnej odpowiedzi. Czy to masowe zja-
wisko zosta³o przez pracowników sprawdzone,
zweryfikowane? Czy wszêdzie zosta³y przekaza-
ne odpowiednie pisma, odpowiedzi? Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, w sprawozdaniu nie ma przed-

miotowego podzia³u w zakresie zadañ ustawo-
wych, o co w zasadzie bym apelowa³ na przy-
sz³oœæ.

Chcia³bym spytaæ o tak¹ sprawê. Senat dopisa³
do kompetencji kierowanego przez pana urzêdu
analizê, dochodzenie operacyjne i wyci¹ganie
wniosków w ramach wspó³dzia³ania miêdzy s³u¿-
bami i s³u¿bami a prokuratur¹ w zakresie zwrotu
korzyœci uzyskanych nies³usznie kosztem Skar-
bu Pañstwa. To jest osobna ustawa, ustawa
szczególna, lex specialis. Ja za ka¿dym razem
przy okazji przedstawiania sprawozdañ pytam,
jaki jest zakres pracy CBA gdy idzie o realizacjê te-
go zadania ustawowego. Je¿eli nie ma pan w tej
chwili danych statystycznych, a nie ma ich
w sprawozdaniu, to prosi³bym o przekazanie ta-
kich danych na piœmie do mojej wiadomoœci, bo
pilotujê tê sprawê.

Druga kwestia. Senat zada³ sobie trud podjê-
cia uchwa³y co do definicji zakresu korupcji poli-
tycznej. Jak dalece pomocna jest i czy wykorzy-
stuje pan tê definicjê – pyta³em o to tak¿e poprze-
dnika, odpowiedzi nie zawsze by³y zadowalaj¹ce
– czy pan i pana urz¹d korzystacie z tej definicji,
czy pan j¹ akceptuje? To raz. Dwa. Czy w oparciu
o tê definicjê prowadzicie pañstwo jakieœ dzia³a-
nia rozpoznawcze, kontrolne b¹dŸ operacyjne?

Trzecia sprawa to korupcja polityczna. Ja zre-
szt¹ zapowiada³em i w koñcu siê zwrócê, je¿eli nie
zrobi tego pani Pitera, bo najpierw do niej siê
zwrócê, o skontrolowanie tego, co wynika z najda-
lej niewykonanego – i przez Senat, który ma te
kompetencje, i przez inne organy – orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego odnoœnie do korup-
cji politycznej, jak¹ by³o przyznanie przez OPZZ
sobie, czyli OPZZ, mienia pañstwowego w zakre-
sie Funduszu Wczasów Pracowniczych. To ci¹gle
spotyka siê z biern¹ postaw¹ wszystkich organów
w³adzy i kolejnych rz¹dów w Polsce. Jest to bar-
dzo powa¿ne zagadnienie. Je¿eli w najbli¿szym
czasie, do nastêpnego okresu sprawozdawczego
do pana jako szefa urzêdu nie wp³ynie to zawiado-
mienie, to ja to zrobiê osobiœcie.

Wreszcie czwarte pytanie, dotycz¹ce sprawy,
która dla nas te¿ jest ogromnie wa¿na. Jak przebie-
ga – czy ma charakter jakiejœ procedury, któr¹ przy-
jêliœcie, i w jakim zakresie – wspó³dzia³anie z mini-
strem do tych spraw, z pani¹ minister Juli¹ Piter¹?
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Wydaje mi siê to niezbêdne do sprawnego funkcjo-
nowania i realizowania zadañ pañstwowych, które
wykonuje i pani minister, i pana urz¹d.

To jest zestaw pytañ. W takim zakresie, w jakim
pan, Panie Ministrze, mo¿e odpowiedzieæ, proszê
o odpowiedŸ, a jeœli chodzi o pewne dane statysty-
czne, których nie ma w sprawozdaniu, to proszê
o przes³anie na moje rêce pe³niejszego wyjaœnie-
nia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Szaleniec.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, z szeroko p³yn¹cych swego

czasu informacji medialnych o dzia³alnoœci CBA
wynika³o, ¿e jedn¹ z wa¿niejszych technik opera-
cyjnych CBA by³o typowanie kandydatów na
przestêpców, badanie ich profili psychologicz-
nych, podatnoœci, a potem sprawdzanie, czy ten
typ by³ w³aœciwy, czy uda³o siê upolowaæ. Czy te
techniki nadal s¹ stosowane przez CBA?

Drugie pytanie. Jednym z obowi¹zków CBA jest
kontrola oœwiadczeñ maj¹tkowych parlamenta-
rzystów, a tak¿e innych osób, które s¹ zobowi¹za-
ne do ich sk³adania. Poniewa¿ pracujê w Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która
równie¿ je analizuje i w jakimœ sensie wspó³pracu-
je z CBA w tym zakresie, wiem, ¿e te dzia³ania
sprawdzaj¹ce prowadzone s¹ czêsto w sposób doœæ
niedelikatny. Polega to na tym, ¿e przes³uchuje siê
s¹siadów, rodzinê, wspó³pracowników, nie wyjaœ-
niaj¹c celu tego sprawdzania, tym samym rzuca-
j¹c cieñ podejrzeñ na okreœlon¹ osobê.

Moje pytanie jest takie: czy nie da siê tego robiæ
w taki sposób, ¿eby nie powodowaæ podejrzeñ, ¿e
coœ wokó³ danej osoby publicznej nie jest w po-
rz¹dku, ¿eby jej nie nara¿aæ?

I wreszcie trzecia sprawa. Wspomina³ pan
o œrednich p³acach w CBA. One s¹ dosyæ wysokie,
z tego, co swego czasu podawano w mediach, du-
¿o wy¿sze ni¿ w innych s³u¿bach, tak¿e w CBŒ.
Gdyby pan móg³ dokonaæ porównania, czy CBA
ma rzeczywiœcie du¿o wy¿sze œrednie p³ac ni¿
CBŒ… Bo te porównania wynikaj¹ z tego, ¿e
w CBA jest praca innej jakoœci ni¿ w CBŒ… Czy to
jest uzasadnione? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pan senator Bender.
Proszê pytanie, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Bender:

Panie Ministrze! Panie Prezesie! Rad jestem, ¿e
doczeka³em siê udzielenia mi g³osu, bo rzeczywi-
œcie mnie zainteresowa³o, a nawet zdziwi³o, pañ-
skie stwierdzenie zawarte w sprawozdaniu, ¿e
przejawia siê w zwi¹zku z pañsk¹ instytucj¹
wrêcz fatalizm. Godzicie siê na to, ¿e jest du¿o in-
nych instytucji zajmuj¹cych siê korupcj¹ i taka
jest wasza dola, ¿e jesteœcie gdzieœ miêdzy tymi in-
stytucjami, które siê zajmuj¹ t¹ kwesti¹.

Uwa¿am, ¿e skoro CBA powsta³o, to trzeba je-
dnak je eksponowaæ i d¹¿yæ do tego, ¿eby,
poniewa¿ nazywa siê Centralnym Biurem Anty-
korupcyjnym, ¿eby odgrywa³o centraln¹ rolê.
Myœlê, ¿e pañski poprzednik, pan Mariusz Ka-
miñski, dba³ o to. Oczywiœcie pan mo¿e za nim nie
przepadaæ z ró¿nych wzglêdów, tak¿e politycz-
nych, chocia¿ pan twierdzi, ¿e politykiem nie jest.
Faktem jest jednak, ¿e dzisiaj ta instytucja œwieci
œwiat³em odbitym, powiedzia³bym, od momentu,
od czasu, gdy kierowa³ ni¹ pan Mariusz Kamiñ-
ski. Dlatego w moim przekonaniu trzeba uczyniæ
wszystko, ¿eby to nie by³a tylko tytulatura, Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne, tylko ¿eby to biuro
spe³nia³o centraln¹ rolê.

Kolejna kwestia. Chcia³bym zapytaæ pana, bo to
mnie zaniepokoi³o, dlaczego pan z uporem – nie
chcê powiedzieæ jakim uporem – twierdzi, ¿e trzeba
siê zajmowaæ tylkodu¿ymi sprawami, a tysi¹cedro-
bnych, tak pan powiedzia³… Ja rozumiem, ¿e mo¿-
na siê czasami pogubiæ, ale taka instytucja siê nie
pogubi. Zwracanie uwagi tylko na wybrane, ¿e tak
powiem, zgodnie z upodobaniami pañskich
wspó³pracowników, du¿e sprawy, które od razu bê-
d¹ mia³y wydŸwiêk, i zostawianie na boku, w dalszej
kolejnoœci, spraw drobnych, to jest zjawisko bardzo
niebezpieczne. Okazja czyni z³odzieja. Z drobnych
kwestii wyrastaj¹ du¿e, wiêksze, ogromne.

W zwi¹zku z tym wydaje mi siê, ¿e musi tu byæ
balance of power, prawda? Uwaga pañskiego biu-
ra musi byæ zwrócona na wielkie afery, ale trzeba
wyszukiwaæ tak¿e i te drobne, bo od tych drob-
nych wiedzie nieraz meandrycznie droga do wiel-
kich. I to bêdzie niebezpieczne zjawisko w pañ-
skiej instytucji, jeœli taka rzeczywistoœæ bêdzie
trwa³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
W jakich obszarach widzimy teraz wiêksze za-

gro¿enia korupcyjne? To pytanie bardzo trudne,
poniewa¿ korupcja wystêpuje praktycznie we
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wszystkich obszarach naszego ¿ycia spo³eczno-
-gospodarczego.

Mogê powiedzieæ o tym, co nowego jawi siê
w trendach korupcyjnych na œwiecie i w naszym
kraju, i o tym, co zauwa¿amy, prowadz¹c sprawy.
Mamy coraz czêœciej do czynienia z tak zwan¹ ko-
rupcj¹ gospodarcz¹. Równie¿ prywatny biznes na
to reaguje, buduj¹c w³asne struktury wewnêtrzne
bezpieczeñstwa i struktury quasi-antykorupcyj-
ne. S¹ to zagro¿enia dotycz¹ce du¿ych œrodków
publicznych, jakich do tej pory w Polsce nie dys-
trybuowano. Z tym nie mieliœmy do czynienia. Ro-
zumiem przez to zagro¿enia zwi¹zane z procesami
prywatyzacyjnymi bardzo du¿ej wartoœci, maso-
wo realizowanymi teraz przez pañstwo.

Istniej¹ tak¿e zagro¿enia zwi¹zane z realizacj¹
przedsiêwziêæ objêtych tarcz¹ antykorupcyjn¹,
czyli osiemdziesi¹t jeden prywatyzacji, sto szeœæ-
dziesi¹t dwa olbrzymie przetargi. Chcia³bym tak-
¿e zaznaczyæ kwestie przekszta³ceñ w³asnoœcio-
wych oraz zagro¿enia zwi¹zane z pozyskiwaniem
i obs³ug¹ funduszy unijnych, z wszelkimi progra-
mami unijnymi.

Je¿eli chodzi o osoby, które dokonuj¹ prze-
stêpstw korupcji, to zak³adam, ¿e jest to sposób
myœlenia z³odziei. Z³odziej kradnie tam, gdzie jest
du¿o i dosyæ ³atwo mo¿na ukraœæ. I to s¹ te sytua-
cje, których zabezpieczania musimy siê uczyæ ju¿
teraz, na przyk³ad kwestia funduszy unijnych.
Mieliœmy ostatnio przyk³ad sprawy, gdzie wymu-
szono korzyœæ maj¹tkow¹ na jednym z rolników
w zwi¹zku z nies³usznie pobieranymi dotacjami.
Urzêdnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa wymusi³ tak¹ korzyœæ. S¹ to nowe dzie-
dziny i nowe sposoby korumpowania, to znaczy
korupcja odwleczona w czasie, osi¹ganie korzyœci
maj¹tkowej bez jednoczesnej wyp³aty, odwleczenie
gratyfikacji na lata przysz³e w postaci okreœlonej
funkcji w firmie, odwleczony w czasie czy realizo-
wany z opóŸnieniem kontrakt, przekazania korzy-
œci z opóŸnieniem. Ci przestêpcy bardzo dynamicz-
nie siê edukuj¹. G³ówne zagro¿enia, które s¹ obej-
mowane bie¿¹c¹ analiz¹, to jednak procesy prywa-
tyzacyjne i procesy w³asnoœciowe oraz programy,
co jest czêsto kontrowersyjne, ale w skali global-
nej, w skali kraju, bardzo wartoœciowe, takie jak na
przyk³ad „Radosna Szko³a”. By³o to krytykowane
swego czasu przez media, ale kiedy policzy siê ³¹cz-
n¹ wartoœæ tej inwestycji, to wychodzi przesz³o
2,5 miliarda z³. Jest to pokusa i istnieje
podejrzenie, ¿e mo¿e dochodziæ tam do procesów
korupcyjnych. CBA obejmuje dzia³aniami anality-
cznymi ca³y kraj i dziêki zbieraniu tych informacji
jest szansa na wychwycenie, ¿e w danych proce-
sach szkodê czyni¹ cztery firmy, które próbuj¹ to
monopolizowaæ. To jest taki przyk³ad.

Pytanie pana senatora jest bardzo obszerne
i wymaga³oby obszernej odpowiedzi, co nie zna-

czy, ¿e bagatelizujemy korupcjê drobniejsz¹.
O skali tych zagro¿eñ mo¿e œwiadczyæ liczba sko-
rumpowanych drobnych urzêdników, policjan-
tów czy lekarzy. To tak¿e jest korupcja dotkliwa,
ale myœlê, ¿e ciê¿ar tych zagro¿eñ przesuwa siê
w stronê du¿ych œrodków publicznych, urucho-
mionych w ostatnim czasie w naszym kraju.

Korupcja w samorz¹dach. Centralne Biuro An-
tykorupcyjne w 10% spraw procesowych w ubieg-
³ym roku zajmowa³o siê korupcj¹ w samorz¹dach,
nieprawid³owoœciami w samorz¹dach. Nadal siê
tym zajmujemy, otrzymujemy i z samorz¹dów,
i od innych podmiotów stosunkowo… Nie mogê
powiedzieæ o tendencji, poniewa¿ nie mam da-
nych za 2008 r., ale wydaje mi siê, ¿e albo ten pro-
ceder bêdzie siê utrzymywa³ na podobnym pozio-
mie, albo bêdzie wzrasta³ z uwagi na kwestie
zwi¹zane z infrastruktur¹ inwestycyjn¹, realizo-
wane przez samorz¹dy terytorialne.

Przepraszam, ale…
(Senator Lucjan Cichosz: Wniesione sprawy…)
Tak, liczba informacji. Chcia³bym powiedzieæ,

¿e rocznie tych informacji jest oko³o dziewiêciu,
dziesiêciu tysiêcy. Nie obserwujemy tendencji
spadkowej ani wzrostowej. W ci¹gu pierwszych
czterech miesiêcy by³o to dwa tysi¹ce sto sygna-
³ów, informacji anonimowych i autoryzowanych,
przes³anych ró¿nymi drogami, drog¹ interneto-
w¹, bezpoœrednio do biura czy drog¹ pocztow¹.

Faktycznie osoby, które przekazuj¹ te informa-
cje, mog¹ mieæ wra¿enie, ¿e te informacje nie s¹
bardzo szybko rozpatrywane. Wszystkie z nich –
dziewiêæ tysiêcy szeœæset informacji biuro uzyska-
³o w ubieg³ym roku, tylko od obywateli, poprzez ten
otwarty kana³ – trafiaj¹ do Zarz¹du Analiz i Ewi-
dencji i s¹ ka¿dorazowo analizowane, weryfikowa-
ne wstêpnie pod k¹tem wiarygodnoœci. Wiele tych
sygna³ów to s¹ sygna³y nieprawdziwe czy nie do
koñca kompletne, je¿eli chodzi o mo¿liwoœæ
wszczêcia danych procedur. Uzyskane informacje
albo s¹ przedmiotem zainteresowania CBA, albo
s¹ przekazywane bezpoœrednio do prokuratury, do
prokuratur miejscowych, je¿eli jest uzasadnione
podejrzenie przestêpstwa, albo s¹ przekazywane
do innych instytucji, takich jak Policja, ABW.
A wiêc wszystkie te sygna³y, wszystkie, nawet naj-
bardziej niewiarygodne anonimy, s¹ poddawane
analizie, choæ trudno nieraz informowaæ niepodpi-
san¹ grupê obywateli o tym, co zosta³o w danej
sprawie zrobione. Podsumowuj¹c, jest to bardzo
cenne Ÿród³o pozyskiwania informacji, du¿o z nich
jest bardzo wartoœciowych i ma to póŸniej odzwier-
ciedlenie w prowadzonych sprawach.

Co do pytañ pana senatora Andrzejewskiego,
to pozwoli³bym sobie odpowiedzieæ na piœmie
z uwagi na to, ¿e nie dysponujê teraz szczegó³owy-
mi informacjami na ten temat i na temat korupcji
politycznej.

Na ostatnie pytanie, dotycz¹ce wspó³pracy
z pani¹ minister Piter¹, mogê odpowiedzieæ tak.
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Na bie¿¹co prowadzimy korespondencjê zwi¹za-
n¹ z wymian¹ informacji, które urz¹d pani mini-
ster Pitery uzyskuje od obywateli. Odby³em kilka
spotkañ z pani¹ minister, planowaliœmy wspóln¹
konferencjê, która z powodu tragedii w Smoleñ-
sku nie mog³a zostaæ zrealizowana…

(Senator Piotr Andrzejewski: Czy do biura wp³y-
waj¹ jakieœ zlecenia?)

Zlecenia? W jakimœ sensie zlecenia?
(Senator Stanis³aw Kogut: Skontrolowaæ,

zamkn¹æ…)
Tego typu pisma czy proœby… To znaczy, pani

minister nie ma kompetencji, ¿eby wydawaæ zale-
cenia CBA czy zlecaæ poszczególne dzia³ania, ale
mo¿e inicjowaæ korespondencjê. I tak siê dzieje,
w porównaniu z iloœci¹ korespondencji od innych
instytucji i innych ministrów do CBA trafia sto-
sunkowo du¿o korespondencji na temat niepra-
wid³owoœci czy sygna³ów uzyskiwanych przez pa-
ni¹ minister w toku pe³nienia funkcji. My infor-
mujemy o sposobie wykorzystania… Jest to bie-
¿¹ca informacja. Pani minister Pitera odpowiada
za trochê inn¹ dziedzinê ni¿ Centralne Biuro An-
tykorupcyjne. Ja staram siê nie przekraczaæ kom-
petencji w³asnych i nie ingerowaæ w tamte, st¹d
trudno mi odpowiadaæ na pytanie o ocenê tej
wspó³pracy. Z mojego punktu widzenia ona jest
i na obecnym poziomie gwarantuje nam wymianê
informacji i pogl¹dów. Opiniujemy te¿ ró¿ne akty,
inicjatywy tak jak w wypadku wspó³pracy z ka¿-
dym innym urzêdem.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bêdê siê tam
zwraca³, wiedz¹c, ¿e wp³ynie do CBA…)

Mo¿na tak za³o¿yæ. Trudno mi mówiæ w imieniu
pani minister Pitery.

(Senator Piotr Andrzejewski: Moje dzia³ania
operacyjne… Przepraszam bardzo.)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mini-
strze, teraz pytania pana senatora Szaleñca.)

Tak. Oœwiadczenia maj¹tkowe i techniki typo-
wania tych…

(Senator Ryszard Bender: Przyzwoitoœæ w tym
wszystkim…)

(Senator Zbigniew Szaleniec: Typowanie prze-
stêpców.)

Typowanie przestêpców… Ju¿, ju¿…
(G³os z sali: Kandydatów na przestêpców)
Tak, tak, kandydatów na przestêpców, prze-

praszam…
(Weso³oœæ na sali)
W trakcie swojej s³u¿bie nigdy nie typowa³em

kandydata na przestêpcê, dlatego trudno mi to
oceniaæ, poza tym ja nie znam takich przypad-
ków. Jest tu kwestia umiejêtnoœci prowadzenia
czynnoœci operacyjnych… W przypadku uzyski-
wania informacji o dzia³alnoœci przestêpczej ja-
kiejœ osoby jest gromadzona wiedza na jej temat
i jest opracowywana pod k¹tem dalszego prowa-

dzenia dzia³añ wobec niej. Ale ja takich sytuacji
obecnie nie znam, takich metod nie stosowa³em
i nie stosujê, nawet nie wiem, jak stosowaæ… To
jest chyba bardzo ¿mudna praca, trzeba do tego
wiele trudu, no i nie jest przyjemnie uczciwego
cz³owieka obudowywaæ negatywnymi informacja-
mi, a na koñcu i tak by siê okaza³o, ¿e on jest
uczciwy. To jest takie trochê nielogiczne dzia³anie
z punktu widzenia pañstwa, irracjonalne.

(G³os z sali: Ale ja widzia³em…)
To nie mnie oceniaæ. W sprawozdaniu takich

danych nie zawieraliœmy. Je¿eli takie dzia³ania
mia³y miejsce czy maj¹ miejsce, to jest to prze-
stêpstwo i przekroczenie uprawnieñ. Praca ope-
racyjna jest regulowana wewnêtrznymi aktami,
one s¹ spójne z ustaw¹ o CBA i mówi¹ o uzasa-
dnionym podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa
oraz o osobach, które takich przestêpstw mog¹ siê
dopuszczaæ. Myœlê, ¿e Wysoka Izba i obywatele
musz¹ mieæ gwarancjê, ¿e przedmiotem dzia³añ
czy podmiotem dzia³añ CBA s¹ ludzie, którzy
swoim zachowaniem na to zas³u¿yli, naruszyli
prawo albo zachowuj¹ siê tak, jakby to prawo na-
ruszyli, i wszelkie dzia³ania to weryfikuj¹.

Je¿eli chodzi o oœwiadczenia maj¹tkowe, to rze-
czywiœcie jest to bardzo newralgiczna dziedzina
dzia³ania biura. Ja mam œwiadomoœæ tego, ¿e czê-
sto sposób dzia³ania instytucji, w szczególnoœci
takich instytucji jak CBA, mo¿e w sposób nieza-
mierzony wyrz¹dzaæ pewne szkody. Ale nie jest in-
tencj¹ dzia³añ CBA, ¿eby kogoœ dyskredytowaæ,
robi¹c kontrolê oœwiadczenia maj¹tkowego. Kon-
trole oœwiadczeñ maj¹tkowych s¹ poprzedzane
analizami przedkontrolnymi i na tym etapie ani
obywatel, ani s¹siad, ani zainteresowany, nikt nie
jest informowany o tym, ¿e dokonuje siê pewnej
weryfikacji. CBA ma do tego uprawnienie i my
obecnie dosyæ szeroko korzystamy z tej mo¿liwo-
œci, po to ¿eby nie skandalizowaæ kontroli oœwiad-
czeñ maj¹tkowych. Mam œwiadomoœæ, ¿e infor-
macja publiczna o tym, i¿ CBA rozpoczê³o kontro-
lê któregokolwiek z cz³onków Wysokiej Izby, od
razu przedstawia tê osobê w bardzo kontrower-
syjnej roli i stawia j¹ w takiej niejasnej, niezrêcz-
nej sytuacji. Ale nie ma innej mo¿liwoœci, ¿eby
skontrolowaæ oœwiadczenie maj¹tkowe, nie roz-
pytuj¹c zainteresowanego i nie zbieraj¹c informa-
cji na temat stanu maj¹tkowego. Czasem to siê
odbywa w³aœnie w taki sposób, jak pan senator
powiedzia³.

Dodam jeszcze jedno. Nie wiem, czy Wysoka Iz-
ba ma œwiadomoœæ, ale czêsto zdecentralizowany
system finansowy, jakoœæ tych oœwiadczeñ, druki
i bardzo czêsto nieprecyzyjne informacje oraz kil-
kanaœcie wzorów oœwiadczeñ maj¹tkowych, jakie
funkcjonuj¹ w ró¿nych przepisach, powoduj¹, ¿e
za zgod¹ s¹du, oczywiœcie nie ³ami¹c prawa, szef
CBA wystêpuje do kilkuset instytucji finansowo-
-bankowych i innych, pytaj¹c o Ÿród³a maj¹tko-
we, o konta, rachunki, lokaty. I to te¿ jest taki nie-
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bezpieczny element, poniewa¿ kontrola oœwiad-
czenia mo¿e siê zakoñczyæ po trzech, czterech
miesi¹cach wyjaœnieniem wszystkich niejasnoœci
czy ewentualnych nieporozumieñ co do treœci, ale
w instytucjach finansowych takie zapytanie CBA
jest, ¿e tak powiem, odk³adane w systemie bezpie-
czeñstwa. I te¿ nie chcielibyœmy, stosuj¹c tak¹
praktykê, powodowaæ obni¿enia czyjejœ wiarygo-
dnoœci finansowej za dwa, za trzy lata. To s¹ spra-
wy, które z regu³y budz¹ pewne kontrowersje co
do konkretnej osoby. Mam tego œwiadomoœæ, st¹d
te¿ nie komentujê skutecznoœci kontroli oœwiad-
czeñ maj¹tkowych, bo celem kontroli oœwiadczeñ
maj¹tkowych jest nie tylko z³apanie przestêpcy,
który sfa³szowa³, zatai³, czy wykazanie, ¿e s¹ tam
pieni¹dze pochodz¹ce z korupcji, lecz tak¿e wy-
jaœnienie pewnych nieœcis³oœci.

Martwi mnie co innego – to, ¿e w przypadku kil-
ku g³oœnych spraw, kilku g³oœnych oœwiadczeñ
maj¹tkowych, chocia¿by na przyk³ad oœwiadcze-
nia prezydenta Krakowa, Majchrowskiego… My
nie mamy innego wyjœcia, my musimy… Reko-
mendacja kontroluj¹cego jest… Zawiadamiamy
prokuraturê, chocia¿ jest pewna w¹tpliwoœæ co do
tego, czy jest to mocny czy s³aby materia³. No, ale
to ju¿ rozstrzyga prokuratura. I ju¿ takie zawiado-
mienie z³o¿one do prokuratury wywo³uje sensa-
cjê, a póŸniej jest kolejna sensacja: próbowano
oczerniæ cz³owieka, sprawê umorzono. Ale CBA
i ja jako szef CBA nie bardzo mamy wyjœcie z tej
sytuacji, bo w sprawach w¹tpliwych zawsze na-
stêpuje zawiadomienie prokuratury. Ale myœlê, ¿e
to kwestia równie¿ nowej ustawy antykorupcyjnej
i wprowadzenia trochê innych regulacji doty-
cz¹cych sporz¹dzania oœwiadczeñ maj¹tkowych,
tak¿e edukacji urzêdników samorz¹dowych, któ-
rzy czêsto pope³niaj¹ drobne b³êdy. Jakiœ wójt nie
wykaza³, ¿e dom jest na dzia³ce, bo nie mia³ œwia-
domoœci, ¿e to jest dzia³ka, gdy¿ ca³e ¿ycie po pro-
stu mia³ pole i dom. Albo dyskusje, czy gara¿ jest
integraln¹ czêœci¹ domu, czy nie. Czêsto tracimy
energiê na takie drobne sprawy i rozbijamy siê
o nie, w tym czasie nie robi¹c kontroli oœwiadczeñ
maj¹tkowych innych osób, które mo¿e faktycznie
powinniœmy skontrolowaæ, bo tam by³yby niepra-
wid³owoœci. Jest to bardzo, bardzo taka osobista,
je¿eli chodzi o kontrolowanego, dzia³alnoœæ CBA
i rozumiem, ¿e budzi kontrowersje. Maj¹c tê œwia-
domoœæ staramy siê, przyk³adamy du¿¹ wagê do
tego, ¿eby nie kompromitowaæ kogoœ tylko sa-
mym faktem, ¿e zainteresowa³o siê nim CBA. Mo-
¿e mieæ to miejsce w przypadku podmiotów go-
spodarczych. CBA, CBŒ i kilka innych instytucji
ma dosyæ wyrazisty wizerunek i takie rozpytanie
dziesiêciu kontrahentów o czyjœ biznes mo¿e ten
biznes po prostu zniszczyæ, czasami bez powodu.

By³o jeszcze pytanie o p³ace w CBA i CBŒ. Oczy-
wiœcie w CBA te p³ace s¹ nieznacznie wy¿sze. One

w porównaniu z p³acami w innych s³u¿bach nie s¹
bardzo wysokie. Nasz system p³ac jest dosyæ
transparentny. One siê sk³adaj¹ z podstawy,
z premii i ewentualnych dodatków, ale te dodatki
s¹ niewielkie. W innych s³u¿bach jest kilkanaœcie
tych sk³adników p³acowych, które wp³ywaj¹ na
wysokoœæ pensji i roczny PIT. Œmiem twierdziæ, ¿e
wskaŸnik 3,50, wskaŸnik p³ac okreœlony w usta-
wie o CBA, gwarantuje to, ¿e one nie bêd¹ rady-
kalnie ni¿sze ni¿ w innych s³u¿bach, ale wydaje
mi siê, ¿e w porównaniu z innymi s³u¿bami te p³a-
ce nie s¹ najwy¿sze i nie s¹ tak wysokie. Œmiem
twierdziæ, ¿e w ABW i w innych s³u¿bach te p³ace
na porównywalnych stanowiskach s¹ wy¿sze. Je-
¿eli chodzi o CBŒ, to faktycznie w CBŒ s¹ trochê za
niskie, bo CBŒ jest czêœci¹ Policji, która ma ni¿sze
p³ace, ale tam jest system dodatkowych sk³adni-
ków – jest choæby mundurówka, s¹ jakieœ dodat-
kowe œwiadczenia – który powoduje, ¿e summa
summarum to nie jest a¿ tak ma³o. CBA absolut-
nie nie jest uprzywilejowane, nie ma tutaj komi-
nów, nawet zauwa¿amy, ¿e p³ace w biurze s¹ lek-
ko poni¿ej p³ac na odpowiednich stanowiskach
w innych s³u¿bach.

W nawi¹zaniu, Wysoka Izbo, do pytania pana
senatora Bendera, powiem, ¿e centralna rola CBA
oczywiœcie powinna byæ i ona jest zagwarantowa-
na w przepisach ustawy. W pe³ni siê z panem zga-
dzam. Chcia³bym byæ…

(SenatorRyszardBender:Totrzebad¹¿yædotego.)
…szefem podstawowej, najwa¿niejszej w za-

kresie zwalczania korupcji s³u¿by w kraju, ale to
nie ode mnie zale¿y, bo…

(Senator Ryszard Bender: Ale i od pana.)
Tonieodemnie zale¿y.Tozale¿y równie¿odkom-

petencji, które ustawodawca przyzna³ innym s³u¿-
bom. I ka¿da ze s³u¿b uwa¿a… Proszê zauwa¿yæ,
Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego ma zada-
nia nak³adaj¹ce siê na zadania i Policji, i CBA. Jest
tam mowa równie¿ o korupcji. I bardzo trudno jest
jednej instytucjiwymócnadrugiej choæbyprzesy³a-
nie na bie¿¹co danych. Wspomnia³em o mapie ko-
rupcji. To jest bardzo skomplikowany i nie³atwy
proces – polega na tym, ¿eby podzieliæ siê danymi,
mo¿e nie podzieliæ, ale przes³aæ dane do CBA. Jest
taki mechanizm obronny instytucji przed utrat¹
niezale¿noœci na rzecz innej instytucji.

Uwa¿am, ¿e CBA powinno byæ w naszym kraju
instytucj¹ centraln¹, podstawow¹ w tym zakre-
sie, bo to Centralne Biuro Antykorupcyjne przed-
stawia pañstwu dane dotycz¹ce korupcji, a ja nie
jestem w stanie, i nikt w Polsce nie jest w stanie,
zebraæ wszystkich danych czy oceniæ ca³oœci pro-
blemu, ca³oœci zagadnienia, gdy¿ Policja te¿ pro-
wadzi dwa tysi¹ce ileœ postêpowañ przygotowaw-
czych, drobniejszych, wiêkszych, innych, my
w CBA nie wiemy jakich, i ABW prowadzi kilkaset
postêpowañ. Jest tu du¿y problem koordynacyj-
ny, równie¿ problem z prowadzeniem bie¿¹cych
dzia³añ.

54. posiedzenie Senatu w dniu 13 maja 2010 r.
134 Informacja o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku

(szef P. Wojtunik)



Dzisiaj martwym przepisem jest art. 29 ustawy
o CBA, który daje wyj¹tkowe uprawnienia szefowi
CBA, bo to nie znaczy, ¿e szef CBA, którym jestem
obecnie, mo¿e z nich korzystaæ. Mo¿emy jedynie
negocjowaæ lub próbowaæ wypracowaæ z innymi
s³u¿bami wspólny projekt po to, ¿eby zrealizowaæ
art. 29. Pozwolê sobie go przytoczyæ Wysokiej Iz-
bie: „Ust. 1. Szefowie: CBA, Agencji Bezpieczeñ-
stwa Wewnêtrznego, S³u¿by Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz Komendant G³ówny Policji, Komen-
dant G³ówny Stra¿y Granicznej, Komendant G³ó-
wny ¯andarmerii Wojskowej, Generalny Inspek-
tor Kontroli Skarbowej, Szef S³u¿by Celnej i Gene-
ralny Inspektor Informacji Finansowej s¹ obo-
wi¹zani do wspó³dzia³ania, w ramach swoich
kompetencji, w zakresie zwalczania korupcji
w instytucjach pañstwowych, samorz¹dzie tery-
torialnym oraz ¿yciu publicznym i gospodarczym,
a tak¿e dzia³alnoœci godz¹cej w interesy ekonomi-
czne pañstwa. Ust. 2. Szef CBA koordynuje dzia-
³ania o charakterze operacyjno-rozpoznawczym
i informacyjno-analitycznym podejmowane przez
te organy – i tu s¹ one wskazane – mog¹ce mieæ
wp³yw na realizacjê zadañ CBA”… itd. Ja wiem, ¿e
my to teoretycznie mo¿emy, tylko ¿e nie ma rozpo-
rz¹dzenia wykonawczego.

(Senator Ryszard Bender: Zabiega pan o to?)
Oczywiœcie. Informujê, Panie Senatorze, Wyso-

ka Izbo, ¿e od pó³ roku prowadzimy intensywne
spotkania i prace, niestety, na razie jeszcze bez
sukcesu, z przedstawicielami wszystkich tych in-
stytucji, ¿eby przedstawiæ panu premierowi spój-
ny, akceptowany równie¿ przez tamte instytucje,
projekt rozporz¹dzenia, który pozwoli szefowi
CBA realizowaæ to zadanie. Robimy to i jest to je-
den z moich priorytetów. Jesteœmy obecnie na
etapie otrzymywania opinii z innych instytucji.
Nie s¹ to opinie mówi¹ce: tak, szef CBA powinien
to mieæ, ka¿da instytucja broni swojego interesu.

I zgadzam siê, ¿e jest potrzeba, aby CBA pe³ni³o
tak¹ centraln¹ funkcjê, odgrywa³o centraln¹, naj-
wa¿niejsz¹ rolê w tym zakresie. Ale to nie jest pro-
blem tylko korupcji, to jest problem terroryzmu,
którym wszyscy chc¹ siê zajmowaæ, problem
przestêpczoœci narkotykowej, którym wszyscy
chc¹ siê zajmowaæ, bo to s¹ problemy atrakcyjne.
Ale dla nas jest to problem codzienny, bie¿¹cy
i bardzo wa¿ki.

I drugie pytanie: czy to nie jest zagro¿enie, ¿e
mówimy o najwa¿niejszych sprawach, ¿e chcemy
pomin¹æ te drobne.

(Senator Ryszard Bender: Jest.)
Zgodnie z ustaw¹ CBA jest przeznaczone do

spraw najtrudniejszych, najwa¿niejszych i zwal-
czania tej najbardziej niebezpiecznej korupcji, go-
dz¹cej w interesy ekonomiczne pañstwa, doty-
cz¹cej samorz¹du, ¿ycia publicznego, gospodar-
czego, co nie wyklucza mo¿liwoœci prowadzenia

spraw drobnych. Ale odpowiem na pytanie, co
uwa¿am za problem godny CBA. Albo s¹ to w od-
niesieniu do bardzo wysokiego urzêdnika publi-
cznego, znanego przedstawiciela ¿ycia spo³eczno-
-gospodarczego, zarzuty o drobn¹ korupcjê – jeœli
takie s¹, to powinno tym siê zaj¹æ CBA – albo jest
to taka skala korupcji, ¿e iluœ drobnych urzêdni-
ków parali¿uje dzia³alnoœæ urzêdu wojewódzkie-
go, bo sto osób bierze po 20 z³ od ka¿dego, i jest to
równie¿ coœ o takiej skali, ¿e jest to dla Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego. Ale nie wydaje mi siê
mo¿liwe, ¿eby CBA, przy swojej liczebnoœci, przy
swojej jeszcze niedoskona³oœci organizacyjnej,
by³o w stanie prowadziæ indywidualnie drobne
sprawy w dalekich powiatach dotycz¹ce drob-
nych kwot, co nie znaczy, ¿e nie powinno tego
koordynowaæ i nadzorowaæ…

(Senator Ryszard Bender: Nas³uchiwaæ.)
…i o tym wiedzieæ. Jednak taka sprawa powin-

na byæ przekazana miejscowej jednostce Policji,
miejscowej prokuraturze z proœb¹ o informacjê
o wynikach.

(Senator Ryszard Bender: Ale macie oddzia³y
terenowe.)

Tak, ale drobna korupcja równie¿ istnieje i CBA
powinno oczywiœcie nadzorowaæ, koordynowaæ
tego typu dzia³ania, jednak nie staæ nas dzisiaj na
to, ¿eby zaj¹æ siê setk¹ drobnych, pojedynczych,
piêædziesiêcioz³otowych ³apówek z ró¿nych dzie-
dzin, bo pojawiaj¹ siê nowe zagro¿enia korupcyj-
ne. My jesteœmy naprawdê zajêci, choæby tarcz¹
antykorupcyjn¹. To wymaga du¿ej pracy. Poja-
wiaj¹ siê nagle sprawy wa¿ne, sprawy du¿e, spra-
wy sensacyjne, sprawy bulwersuj¹ce, którymi
musimy siê zaj¹æ. I nie chcia³bym rozdrabniaæ
pracy instytucji poprzez zajmowanie siê sprawa-
mi drobnymi. St¹d idealnie by³oby, gdybyœmy
mieli wp³yw na wszystko, nadzorowali, koordyno-
wali wszystko i wybierali te sprawy, w których
mo¿na u¿yæ ekskluzywnego wyposa¿enia, eks-
kluzywnie wyposa¿onych ludzi, elitarnej forma-
cji, jak¹ jest CBA. Ale absolutnie nie znaczy to, ¿e
nie interesuj¹ nas czy ¿e ktoœ bêdzie ignorowa³ in-
formacje o drobnym przestêpstwie, bo przestêp-
stwo jest przestêpstwem. Nie wiem, czy odpowie-
dzia³em w sposób satysfakcjonuj¹cy…

(Senator Ryszard Bender: Intencje ma pan do-
bre, ale pan ich nie chce, ¿e tak powiem, wprowa-
dziæ w czyn…)

Dlaczego nie chcê wprowadziæ w czyn?
(Senator Ryszard Bender: …bo to dekompono-

wa³oby panu koncepcjê, ¿e tylko g³ówne sprawy…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale, Panie Senatorze, proszê…
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w tej chwili mam zapisanych

czterech pytaj¹cych. Chcê zamkn¹æ listê. Nie ma
wiêcej zg³oszeñ. Zamykam listê i wiêcej pytañ nie
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przyjmujê, bo inaczej przekroczymy po³udnie,
a to ju¿ bêdzie niezdrowo.

Proszê pañstwa, zatem senatorowie Piotrowicz,
Zaremba, Pupa i Paszkowski to s¹ czterej ostatni
pytaj¹cy.

Proszê bardzo…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ja

te¿ by³am zapisana!)
Nie, wed³ug mnie… Ja przestrzegam listy, któ-

ra tu by³a.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pani

Sztark mnie zapisa³a.)
Ale pani senator ju¿ chyba mówi³a, nie przy

mnie co prawda…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pó³

godziny temu zg³osi³am siê drugi raz do zadania
pytania.)

(Senator Ryszard Bender: Niewiasta, Panie
Marsza³ku, niech pan…)

Dobrze, niewiasta bêdzie mówi³a jako ostatnia.
Ostatnia bêdzie pierwsz¹, jak mówi Pismo Œwiête.

W takim razie pan senator Piotrowicz, bardzo
proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomnia³ pan o tym, ¿e za-

mierza pan dokonaæ pewnej zmiany w funkcjono-
waniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Pragnê podkreœliæ, ¿e z satysfakcj¹ odnotowujê, i¿
tak m³oda s³u¿ba od 2006 r. zdo³a³a nie tylko siê
zorganizowaæ, lecz tak¿e prowadzi, w moim prze-
konaniu, imponuj¹c¹ iloœæ spraw operacyjnych
i œledczych. Czy wiêc nie obawia siê pan tego, ¿e
zmiany mog¹ spowodowaæ zaburzenia w tej dob-
rze funkcjonuj¹cej ju¿ jednostce? To jest pierwsza
sprawa.

Drugie pytanie. Czym pan wyt³umaczy to, ¿e
Policja, w której pracowa³ pan przez wiele lat, nie
mia³a takich osi¹gniêæ w zwalczaniu korupcji, ja-
kie ma m³oda s³u¿ba CBA? Pragnê podkreœliæ, ¿e
gdy Polska wesz³a do Unii Europejskiej, plasowa-
³a siê na jednym z ostatnich miejsc pod wzglêdem
przeciwdzia³ania zjawisku zagro¿enia korupcj¹.
St¹d wziê³y siê naciski ze strony Unii Europej-
skiej, ¿e musimy coœ z tym zrobiæ i podj¹æ zdecy-
dowan¹ walkê z korupcj¹. Po kilku latach fun-
kcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go z satysfakcj¹ odnotowano, ¿e Polska znacznie
poprawi³a swoj¹ pozycjê na liœcie pañstw zagro¿o-
nych korupcj¹. To jest kolejne pytanie.

Pytanie trzecie. Czy Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne prowadzi postêpowanie dotycz¹ce nie-
prawid³owoœci o charakterze korupcyjnym
w zwi¹zku z prób¹ sprzeda¿y stoczni? Media
wskazywa³y na pewne przejawy korupcji w tym
zakresie.

I pytanie czwarte. Wspomnia³ pan w swoim
sprawozdaniu… Zreszt¹ na jego ostatniej stronie
wymienionych jest sporo nieprawid³owoœci w do-
tychczasowym funkcjonowaniu Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego. Wiele z nich, a w zasadzie
wszystkie, to s¹ jednozdaniowe zarzuty, trudno
siê do nich ustosunkowaæ, bo nie ma nawet jed-
nego zdania rozwiniêcia, na czym te nieprawid³o-
woœci mia³yby polegaæ. Ale zapytam tak przyk³a-
dowo. Na drugim miejscu wspomina pan, ¿e
stwierdzono nieprawid³owoœci w zakresie przero-
stu liczby kadry kierowniczej w stosunku do licz-
by pozosta³ych funkcjonariuszy biura. Moje pyta-
nie jest wiêc takie: jako ¿e jest pan szefem ju¿
siódmy miesi¹c, to czy dokona³ pan zmiany co do
tego przerostu, a w szczególnoœci ile stanowisk
kierowniczych pan zlikwidowa³? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Zaremba. Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Zaremba:

Panie Ministrze, mam dwa pytania. Jest pan
fachowcem, ma pan bardzo bogaty przebieg ka-
riery i ogromne doœwiadczenie. Dlatego tu
chcia³bym nawi¹zaæ do w¹tku, który by³ wczeœ-
niej poruszany, a chodzi o agenta „Tomasza”. Jak
pan ocenia stan jego bezpieczeñstwa – i nie tylko
jego, bo w przysz³oœci mo¿e to te¿ dotyczyæ, nie daj
Bo¿e, innych funkcjonariuszy – po ukazaniu siê…
Bo po tym w³aœciwie nietrudno go rozpoznaæ – by-
³y rysy twarzy, tak ¿e ja ju¿ nie mówiê tu o pier-
wszej literze nazwiska! Ja z trwog¹ stwierdzi³em,
¿e w jednej z gazet by³a taka w³aœnie publikacja.
Czy to ma wp³yw na sposób dzia³ania, na komfort
psychiczny funkcjonariuszy oddelegowanych na
– tak to ujmê – najbardziej wysuniêty odcinek
frontu walki z korupcj¹? To jest pierwsze pytanie.

Oczywiœcie ono dotyczy te¿ tego, jak pañstwo
polskie ma zamiar nak³aniaæ m³odych, dobrze
wykszta³conych ludzi do wst¹pienia nie tylko do
pañskiej s³u¿by, lecz tak¿e do innych, jak ma za-
miar przekonywaæ ich, ¿e warto, nie tylko dla gra-
tyfikacji finansowej, pracowaæ dla pañstwa w tak
newralgicznych sferach. Czy te publikacje przy-
sporzy³y panu, jako szefowi tej instytucji, jakichœ
k³opotów w bie¿¹cym zarz¹dzaniu biurem?

Drugie skierowane do pana, Panie Ministrze,
pytanie jest hipotetyczne, ale prosi³bym o jak naj-
bardziej konkretn¹ odpowiedŸ. Wprawdzie do-
myœlam siê jej, bo dosyæ szczegó³owo przeœledzi-
³em przebieg pañskiej kariery i wiem, ¿e jest pan
policjantem z krwi i koœci, ale zadam dzisiaj to py-
tanie. Dlaczego je zadajê? Zadajê je, poniewa¿ –
z ca³ym szacunkiem, proszê tego nie braæ do sie-
bie – przyszed³ pan na to stanowisko… Jak sam
pan zreszt¹ napisa³ w swoim sprawozdaniu:
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zmiana na stanowisku szefa nast¹pi³a w wyniku
pewnej sytuacji…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, to s¹ minutowe pytania.)

Ju¿ precyzujê.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan wpro-

wadza w¹tki poboczne… Proszê.)
Chcê siê precyzyjnie wyraziæ.
…w wyniku pewnej sytuacji, która mia³a miej-

sce w œwiecie polityki. W zwi¹zku z tym mam bar-
dzo proste i konkretne pytanie: gdyby, hipotetycz-
nie, biuro i podleg³a panu s³u¿ba prowadzi³y do-
chodzenie na przyk³ad przeciwko cz³onkowi kie-
rownictwa partii rz¹dz¹cej, ugrupowania
rz¹dz¹cego, i pojawi³yby siê naciski na pana, to
czy by³by pan gotów odejœæ ze s³u¿by, jeœli okaza-
³oby siê, ¿e stawia to pana jako policjanta, jako
funkcjonariusza, przed powa¿nym konfliktem
sumienia? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Jest pan szefem CBA w randze ministra i dlate-

go chcia³bym zapytaæ: czy podejmuje pan jakieœ
wysi³ki zmierzaj¹ce do stworzenia ustaw czy do
odpowiednich zmian prawa, które s³u¿y³yby prze-
ciwdzia³aniu korupcji? Czy podj¹³ pan na przy-
k³ad jakieœ dzia³ania w kwestii zapisów ustawo-
wych, które zmierza³yby do tego, ¿eby ta korupcja
by³a ograniczana?

Poci¹gnê te¿ w¹tek przedstawiony przez sena-
tora Cichosza, dotycz¹cy tego, ¿e w odniesieniu
do wielu instytucji – szczególnie chodzi o urzêdy
gmin – mo¿na powiedzieæ, i¿ wielokadencyjnoœæ
czêsto powoduje tworzenie siê tam pewnych uk³a-
dów, zale¿noœci w gminach. Niejednokrotnie jest
to, mo¿na tak powiedzieæ, element czy zal¹¿ek ko-
rupcji. Jak pan to widzi? Bo na przyk³ad ostatnio
przyjmowaliœmy ustawê o Najwy¿szej Izbie Kon-
troli, której audyt, ocenê czy nadzór nad ni¹ mog¹
prowadziæ firmy zewnêtrzne, uczestnicz¹ce na
przyk³ad w procesach prywatyzacji wielu instytu-
cji czy firm dzia³aj¹cych w sektorze publicznym.
Jak pan to ocenia i jakie dzia³ania podj¹³ pan
w tym zakresie, aby do takich sytuacji nie docho-
dzi³o? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, mam pytanie: czy mo¿na teraz

zadaæ dwa ostatnie pytania, czy wola³by pan naj-
pierw odpowiedzieæ na te trzy, a potem na dwa
ostatnie?

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-
we³ Wojtunik: Mo¿e raczej na bie¿¹co…)

Dobrze, w takim razie teraz odpowiedzi na te
trzy pytania, a potem dwa ostatnie – to ju¿ popro-
wadzi pan marsza³ek Romaszewski.

Dziêkujê bardzo. I proszê o odpowiedzi na te
trzy pytania.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Sprawa zmian w zatrudnieniu, tego czy doko-

na³em ju¿ zmian w zatrudnieniu. One nie s¹ ³atwe
do przeprowadzenia z uwagi na statut organiza-
cyjny, którego zmiana wymaga decyzji prezesa
Rady Ministrów. Wyst¹pi³em…

(Rozmowy na sali)
Mo¿e poczekam na pana senatora… Panie Se-

natorze, odpowiadam na pytanie dotycz¹ce zmian
w proporcjach zatrudnienia. Powiem, co ju¿ zro-
biono w tym zakresie. Te proporcje w dalszym
ci¹gu uwa¿am za niew³aœciwe, œwiadcz¹ one o pe-
wnym przeroœcie liczby kadry kierowniczej w sto-
sunku do liczby pozosta³ych funkcjonariuszy
CBA, i nie jest to tylko moja opinia, ale równie¿
opinia samej kadry kierowniczej. Ale zmiana sta-
tutu wymaga zgody prezesa Rady Ministrów. Ja
o tak¹ zgodê wyst¹pi³em i oczekujê ju¿ pisemnej
informacji w tej sprawie. Z tego, co wiem, jest ju¿
akceptacja pana premiera, choæ nie otrzyma³em
jeszcze dokumentu potwierdzaj¹cego zmianê sta-
tutu. A ta zmiana statutu bêdzie polega³a g³ównie
na dwóch sprawach: na utworzeniu delegatury
warszawskiej – poniewa¿ w Warszawie do tej pory
nie by³o delegatury CBA, a wiêc teren wojewódz-
twa mazowieckiego, Warszawy, by³ troszeczkê za-
niedbany – i na zlikwidowaniu Zarz¹du Operacji
Regionalnych. To by³ zarz¹d, który pe³ni³ funkcjê
poœrednika pomiêdzy delegaturami a szefem,
i uwa¿am, ¿e on by³ niefunkcjonalny.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Jak to siê na-
zywa?)

Zarz¹d Operacji Regionalnych. Ten zarz¹d bê-
dzie zlikwidowany, a szefowie delegatur bêd¹ pod-
legaæ bezpoœrednio szefowi. A dlaczego o tym mó-
wiê? Poniewa¿ przeorganizowaliœmy, równie¿ pod
wzglêdem nazewnictwa i rangi, poszczególne ko-
mórki organizacyjne – w niektórych zarz¹dach,
kilkunastoosobowych, by³o dwóch czy trzech za-
stêpców, a teraz te kilkunastoosobowe komórki
bêd¹ biurami i bêdzie tam jeden dyrektor. Tak
wiêc proporcja kadry kierowniczej… Nie chcê
oszukaæ Wysokiej Izby, jeœli chodzi o dane, ale
blisko dwieœcie osób na osiemset, dok³adniej bo-
daj¿e sto osiemdziesi¹t parê albo sto siedemdzie-
si¹t parê, to by³a œcis³a kadra kierownicza. W nie-
których komórkach organizacyjnych by³ dyrek-
tor, by³o czterech naczelników i kilku pracowni-
ków. By³y równie¿ takie komórki, gdzie by³ naczel-

54. posiedzenie Senatu w dniu 13 maja 2010 r.
Informacja o wynikach dzia³alnoœci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2009 roku 137

(senator K. Zaremba)



nik, a nie by³o pracownika. W takiej sytuacji, kie-
dy w ogóle nie ma struktury etatowej, trudno
stwierdziæ, ¿e nie ma tutaj jakiejœ dysfunkcji. Dla-
tego informujê, ¿e rozpoczêty zosta³ proces reor-
ganizacyjny – nowy statut ju¿ powsta³, jest goto-
wy, jego akceptacja wymaga zgody premiera –
i ten proces obecnie trwa. Jest tu równie¿ kwestia
zwi¹zana z pewnym przesuniêciem, bo najbar-
dziej niedowartoœciowany, niedoszacowany
w tym zakresie by³ tak zwany teren, czyli delega-
tury zamiejscowe.

Jeœli chodzi o pytanie, jak oceniam to, ¿e Policja
nie mia³a sukcesów, a CBA mia³o sukcesy, to od-
powiem, ¿e mam bardzo subiektywne zdanie na
ten temat, i to nie dlatego, ¿e by³em policjantem.
Pierwsze kontrolowane wrêczenie korzyœci maj¹t-
kowej przeprowadzi³a policja, zarz¹d, w którym
wówczas pracowa³em. To by³ pocz¹tek lat dwuty-
siêcznych, sprawa dotyczy³a korzyœci maj¹tkowej
wrêczonej, o ile dobrze pamiêtam, wójtowi w Czor-
sztynie. Policja prowadzi³a bardzo wiele spraw te-
go typu, wiele spraw korupcyjnych prowadzono
równie¿ z wykorzystaniem dzia³añ pod przykry-
ciem. Ale mo¿e to by³a kwestia podejœcia do rekla-
my, ¿e policja wówczas nie pokazywa³a tego w ten
sposób. Zreszt¹ w policji by³a taka zasada, i myœ-
lê, ¿e ona do tej pory jest respektowana, ¿e…
W efekcie trudno jest znaleŸæ informacjê medial-
n¹ o jakiejœ sprawie – poza spraw¹ starachowick¹
– w której by³aby mowa o dzia³aniach pod przy-
kryciem czy ofensywnych metodach pracy opera-
cyjnej. Po prostu polityka informacyjna i polityka
bezpieczeñstwa by³a taka, ¿e nie pokazywano te-
go, i¿ dany z³apany to przestêpca, któremu przy-
krywkowiec wrêczy³ korzyœæ maj¹tkow¹. I dlatego
Wysoka Izba mo¿e mieæ wra¿enie, ¿e policja nie
odnosi³a sukcesów w walce z korupcj¹. A tymcza-
sem policja prowadzi dwa i pó³ tysi¹ca spraw ko-
rupcyjnych rocznie. To jest bardzo du¿o. Ze
wzglêdu na liczbê takich spraw trudno jest powie-
dzieæ, jaka jest, ¿e tak powiem, ich jakoœæ. W ka¿-
dym razie jest ich bardzo du¿o, w tym równie¿
spraw ofensywnych i takich, które dotycz¹ wyso-
kiej rangi urzêdników szczebla wojewódzkiego czy
centralnego. No ale mo¿e po prostu brakuje wie-
dzy na te tematy…

Porównuj¹c to z CBA… Ja absolutnie nie negu-
jê sukcesów CBA, bo bardzo ciê¿ko jest stworzyæ
now¹ instytucjê, a jednoczeœnie pozyskiwaæ in-
formacje, rozwijaæ dzia³ania, przekazywaæ sprawy
prokuraturze, przeprowadzaæ ich realizacjê. To
jest oczywiœcie bardzo trudny proces. Ale w ra-
mach tego procesu bardzo ³atwo pope³niæ b³êdy,
poniewa¿ trudno jest siê odnieœæ do sta³ych
wskaŸników, sta³ych wzorców, sta³ych standar-
dów. Nie mówiê, ¿e te b³êdy, które nieraz s¹ przed-
miotem, moim zdaniem, zbyt obszernej debaty
publicznej, by³y celowe. Ja nie zarzucam z³ej woli

szefom CBA! To by³y b³êdy, ¿e tak powiem, wieku
dzieciêcego tej instytucji. Negatywnie jednak oce-
niam to, ¿e sukcesy operacyjne nag³aœniano
w mediach ju¿ w momencie zatrzymañ. Takie
dzia³anie dziœ okazuje siê szkodliwe dla osób –
chocia¿by takich jak agent „Tomek” – które reali-
zowa³y te sprawy. Niepotrzebnie ujawnia siê to, co
s³u¿by i policja zawsze skrywaj¹ w tajemnicy, i to
nie dlatego, ¿e to jest nielegalne, tylko dlatego, ¿e
to szkodzi temu, by w przysz³oœci mo¿na by³o sku-
tecznie jeszcze raz kogoœ obserwowaæ, jeszcze raz
wrêczyæ komuœ korzyœæ i jeszcze raz zweryfikowaæ
pewne dane w sposób operacyjny.

Ale absolutnie nie polemizujê tutaj z wynikami.
Jak na skalê instytucji i liczbê osób, które w niej
funkcjonowa³y, to trzeba przyznaæ, ¿e sprawy rea-
lizowano. Oprócz tych g³oœnych spraw, sukcesów
– czy, jak niektórzy mówi¹, pora¿ek – s¹ te¿ spra-
wy, które nie zosta³y ujawnione w mediach, a s¹
bardzo ciekawe, bardzo interesuj¹ce. By³y to
sprawy prowadzone, ¿e tak powiem, bez epatowa-
nia nimi œrodowiska na zewn¹trz. To by³y bardzo
ciekawe przyk³ady korupcji, nawet w kilku przy-
padkach s¹ ju¿ wyroki skazuj¹ce… A wiêc takie
sprawy równie¿ by³y w CBA. Nie oceniam negaty-
wnie tego, co zrobi³o CBA, wrêcz przeciwnie, oce-
niam to pozytywnie. Jednak po drodze wydarzy³o
siê kilka spraw, które ten efekt popsu³y lub mu
zaszkodzi³y.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz ma jeszcze pytanie.

Proszê bardzo…
(Senator Krzysztof Zaremba: Przepraszam, je-

szcze by³y dwa moje pytania…)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Zada³em pyta-

nie dotycz¹ce stoczni, tego, czy prowadzone jest
postêpowanie…)

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Aha, przepraszam, jeszcze odpowiedŸ na py-

tanie dotycz¹ce stoczni. Je¿eli chodzi o stocz-
nie, to CBA nie prowadzi postêpowania przygo-
towawczego w tej sprawie. Postêpowanie przy-
gotowawcze prowadzi prokuratura okrêgowa
bodaj¿e w Warszawie – mogê siê tutaj myliæ co
do siedziby prokuratury. Pewne czynnoœci w tej
sprawie by³y podejmowane przez CBA i CBA
przekazywa³o materia³y do prokuratury doty-
cz¹ce tej sprawy, jednak œledztwa jako takiego
w sprawie stoczni, które by³oby prowadzone
przez CBA, nie znam. Co nie znaczy, ¿e CBA nie
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by³o tutaj anga¿owane. Po prostu nie powierzo-
no tej sprawy CBA. Znam wszystkie najwa¿niej-
sze sprawy prowadzone przez CBA, ale taka
sprawa nie jest mi bli¿ej znana.

Kwestia reorganizacji i tego, sk¹d ta reorgani-
zacja. To nie jest sposób na wyrzucenie ludzi
z CBA, to jest sposób na stworzenie etatów
i struktury etatowej, która pozwoli szefom po-
szczególnych komórek i jednostek zobaczyæ CBA
w kontekœcie rozwoju. Ja na taki rozwój liczê
i mam nadziejê, ¿e mogê liczyæ na wsparcie Wyso-
kiej Izby w tej sprawie. Nie przyszed³em do CBA ja-
ko jej likwidator, na to bym siê nigdy nie zgodzi³,
poniewa¿ chcê tê instytucjê rozwijaæ.

Pytanie dotycz¹ce agenta „Tomasza” i negaty-
wnego wp³ywu na innych…

Senator Krzysztof Zaremba:
Przepraszam, Panie Ministrze, jedno zdanie

w celu uzupe³nienia.
Chodzi równie¿ o to, ¿e w poprzedniej s³u¿bie

ten agent zajmowa³ siê miêdzy innymi zorganizo-
wanymi grupami przestêpczymi, rozpracowywa³
je. W zwi¹zku z tym mo¿e mu równie¿ groziæ po
prostu – jak mówi³o wielu fachowców w mediach –
fizyczne niebezpieczeñstwo. I o to w³aœnie jest py-
tanie do pana jako jego aktualnego szefa.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Niezale¿nie od tego, jak do tego dosz³o, ja jako

szef CBA, obecnie szef agenta „Tomasza”, jestem
zobowi¹zany zapewniæ mu bezpieczeñstwo. I to
bezpieczeñstwo, równie¿ fizyczne, zapewniamy
mu jako Centralne Biuro Antykorupcyjne.

(Senator Krzysztof Zaremba: A ocena?)
Moja ocena ca³ej sytuacji jest negatywna. Bo to

by³ precedens i rzecz niebywa³a, aby w tak sto-
sunkowo krótkim czasie dosz³o do dekonspiracji,
ujawnienia nie tylko wizerunku, ale tak¿e meto-
dologii prowadzenia pracy operacyjnej, sposobów
jej prowadzenia. To oczywiœcie nie jest zarzut wo-
bec agenta „Tomasza” czy jakiejkolwiek innej oso-
by. To by³ po prostu skandal, na który z³o¿y³y siê
ró¿ne czynniki. Ale to obni¿a równie¿ nasz¹ war-
toœæ jako partnerów dla instytucji zagranicznych,
które nas obserwuj¹, z którymi wspó³pracujemy.
Bo jeœli chodzi o sprawy operacyjne, to przecie¿
odbywa siê wspó³praca Policji, ABW i innych
s³u¿b z ró¿nymi partnerami. I to jest oceniane fa-
talnie. Wydaje mi siê, ¿e zdekonspirowano prawie
wszystko, co w tych sprawach, w których agent
„Tomasz” bra³ udzia³, mo¿na by³o zdekonspiro-
waæ, w³¹cznie z nim samym. Pewnie te¿ nie bez je-
go winy i pewnej beztroski… Ale za to odpowiada-

j¹ równie¿ prze³o¿eni kieruj¹cy jedn¹ osob¹ do
kilku spraw. Odpowiedzialnoœæ za to ponosz¹ nie
tylko media – bo media publikuj¹ tylko to, co jest
dostêpne – ale tak¿e osoby, które udostêpni³y ta-
kie informacje na zewn¹trz, osoby, które nie zapo-
bieg³y przedostaniu siê takich sensacji na ze-
wn¹trz i ich eskalacji. Jest to wiêc sprawa fatalna,
ale nie w tym znaczeniu, ¿e wydostaj¹ siê cieka-
wostki na temat tego, co robi³ agent „Tomasz”, ja-
kimi jeŸdzi³ autami itp. Tego typu dzia³ania s¹
chronione z jednego wzglêdu: to s¹ dzia³ania uni-
katowe, niepowtarzalne, ale ka¿d¹ jedn¹ sprawê
prowadzi siê tak, ¿eby mo¿na by³o przeprowadziæ
jeszcze dwadzieœcia takich spraw. Tak wiêc nie
doœæ, ¿e po przeprowadzeniu tych spraw ten cz³o-
wiek nie mo¿e ju¿ realizowaæ tego typu dzia³añ, to
jeszcze w wielu innych sytuacjach wiedza opinii
publicznej, a co za tym idzie, równie¿ grup prze-
stêpczych, przestêpców, skorumpowanych z³o-
dziei ¿yj¹cych za publiczne pieni¹dze, powiêksza
siê o to, co zobaczy³o ca³e spo³eczeñstwo. W zwi¹z-
ku z tym osobiœcie uwa¿am za olbrzymi skandal
i rzecz niebywa³¹ to, co wydarzy³o siê podczas pra-
cy operacyjnej. I nie szkodzi to tylko nam – bo my
jako CBA mamy dzisiaj powa¿ne problemy z t¹ sy-
tuacj¹ – ale tak¿e innym s³u¿bom, które stosuj¹
podobn¹ metodologiê dzia³añ, jako ¿e te dzia³ania
s¹ wszêdzie podobne.

Oczywiœcie, jeœli chodzi o kwestie bezpieczeñ-
stwa i o to, jaki to ma wp³yw na innych, to ma
wp³yw fatalny, to jest tak zwana sytuacja dekon-
spiracji osoby i tego, co z tym siê wi¹¿e. Dlatego
wiele osób w CBA pracuje nad tym, ¿eby zapewniæ
nale¿yte bezpieczeñstwo agentowi „Tomkowi” i in-
nym osobom, które z tymi sytuacjami siê zetknê-
³y. Ale ja nie chcia³bym oceniaæ pewnej niefrasob-
liwoœci i samych uczestników tych akcji, i tych,
którzy je nadzorowali. Oceniam to oczywiœcie ne-
gatywnie, jednak chcê jeszcze raz zagwaranto-
waæ, ¿e agent „Tomasz” jest pod bardzo œcis³¹
opiek¹ – mo¿e to jest nawet nadopiekuñczoœæ –
swoich prze³o¿onych i moj¹ osobiœcie.

Co do drugiego pytania, czy gdyby wydarzy³a
siê taka sytuacja, ¿e trzeba by siê by³o podaæ do
dymisji, bo by³oby to niezgodne z moimi zasada-
mi, to odpowiadam bez namys³u: tak. Ja takie
doœwiadczenia ju¿ mam, wiêc ³atwiej mi siê po-
daæ do dymisji po raz drugi. W 2007 r., kiedy mi-
nistrem spraw wewnêtrznych zosta³ pan Ka-
czmarek, a moim prze³o¿onym mój ówczesny
podw³adny, dyrektor Marzec, podj¹³em decyzjê
o odejœciu z Centralnego Biura Œledczego, bardzo
dla mnie bolesn¹, bo by³em z tym biurem zwi¹za-
ny od dawna. Zosta³em przeniesiony do grupy
stanowisk tymczasowych i wyjecha³em za grani-
cê, do Wielkiej Brytanii, gdzie by³em kandyda-
tem na oficera ³¹cznikowego i gdzie pracowa³em
w Scotland Yardzie. Tak ¿e taka decyzja… Trud-
na dla mnie by³a równie¿ decyzja o powrocie. Ale
to jest takie pytanie, jak by pan zapyta³, czy sko-
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ro jestem po pierwszym rozwodzie, to czy drugi
raz w sytuacji ekstremalnej te¿ bym siê rozwiód³,
no, pewnie by³oby mi ju¿ ³atwiej ni¿ w poprzed-
niej. Tak, jestem w stanie ponieœæ równie¿ wszel-
kie konsekwencje…

(Senator Jan Dobrzyñski: £atwiej?)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Co

to za przyk³ad?)
�le powiedzia³em, ¿e jestem w stanie?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Co

to za porównanie?)
Jestem w stanie ponieœæ takie konsekwencje

i w sytuacji ekstremalnej podaæ siê do…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeszcze raz pro-

szê o odpowiedŸ.)
Przepraszam, odpowiadam na pytanie pana se-

natora.
(Senator Krzysztof Zaremba: Dziêkujê za od-

powiedŸ, chcia³em, ¿eby taka odpowiedŸ pad³a
u nas w Wysokiej Izbie. Dziêkujê bardzo panu
ministrowi.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz kolejna seria…
(Senator Zdzis³aw Pupa: Jeszcze na moje pyta-

nie pan nie odpowiedzia³.)
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-

we³ Wojtunik: O, przepraszam.)
Tak jest, proszê bardzo.
Ja wszed³em w trakcie i nie bardzo wiem, co ju¿

by³o…

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Chodzi o kwestie ustawowe. Ju¿ wczeœniej mó-

wi³em, odpowiadaj¹c na jedno z pytañ, ¿e na bie-
¿¹co opiniujemy wszelkie akty prawne i propozy-
cje zmian ustawowych kierowane do nas przez
Kolegium do spraw S³u¿b Specjalnych i robimy to
bardzo wnikliwie. Oceniane s¹ równie¿ te kwestie,
o których pan senator wspomnia³. Trudno mi po-
wiedzieæ, na ile nasze opinie i nasze g³osy s¹ s³y-
szalne i jak s¹ póŸniej wykazywane w innych
opracowaniach. Na bie¿¹co informujemy równie¿
w materia³ach analityczno-informacyjnych pre-
zesa Rady Ministrów, je¿eli widzimy jakieœ nie-
prawid³owoœci w procesie legislacyjnym czy ja-
kieœ zagro¿enia, czy potrzebê jakiejœ zmiany po-
szczególnych przepisów. Byliœmy na przyk³ad an-
ga¿owani w prace Komitetu Sta³ego Rady Mini-
strów dotycz¹ce konkretnych aktów prawnych,
konkretnych ustaw, które s¹ zwi¹zane z CBA
i z zakresem naszej dzia³alnoœci, byliœmy bardzo

aktywni choæby w pracach nad ustaw¹ hazardo-
w¹ czy innymi tego typu g³oœnymi projektami. Tak
¿e dzia³amy na zasadzie organu rz¹dowej admini-
stracji centralnej i nie mamy tutaj jakiejœ wyj¹t-
kowej roli, innej ni¿ sugerowanie pewnych roz-
wi¹zañ w opiniach prawnych czy wysy³anie rapor-
tów analitycznych do premiera i innych instytu-
cji, je¿eli opiniujemy ich akty prawne. Ale ja nie
widzê tu mo¿liwoœci jakiegoœ bardziej aktywnego
kreowania rzeczywistoœci prawnej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pozosta³y jeszcze pytania pana senatora Pasz-

kowskiego i pani senator Arciszewskiej, a potem
i ja pozwolê sobie o coœ zapytaæ.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym nawi¹zaæ do pewnej dzisiejszej wia-

domoœci. Mam tu „Rzeczpospolit¹”, na stronie A8,
w rubryce „W skrócie” jest taki tytu³: „Nielegalne
pods³uchy CBA”. To jest trzyzdaniowa informa-
cja. „Szef CBA Pawe³ Wojtunik doniós³ do proku-
ratury na swego poprzednika – ustali³o Radio Zet.
Wed³ug Wojtunika CBA pod kierownictwem Ma-
riusza Kamiñskiego zak³ada³o nielegalne pods³u-
chy. Ujawni³a to kontrola”. W zwi¹zku z t¹ notat-
k¹ mam w zasadzie trzy pytania. Po pierwsze,
chcia³bym zapytaæ pana ministra, ile takich za-
wiadomieñ zosta³o ju¿ wniesionych przez pana
i pana pracowników do prokuratury, jakie s¹ losy
tych zawiadomieñ, w ilu wypadkach prokuratura
podjê³a postêpowania, ewentualnie w ilu wypad-
kach po podjêciu postêpowania umorzy³a je, a ile
postêpowañ dalej prowadzi i czy przedstawi³a ju¿
jakieœ zarzuty. To jest jedno pytanie, jedno zaga-
dnienie.

Druga kwestia, która wi¹¿e siê z t¹ informacj¹,
jest nastêpuj¹ca. W tej notatce pisze siê, ¿e usta-
li³o to Radio Zet. Jak to w kontekœcie tego, co zo-
sta³o tu wczeœniej powiedziane o agencie „Tom-
ku”… Chcia³bym poznaæ pana zdanie, czy to od
pañstwa wysz³a ta informacja, czy od prokuratu-
ry, czy mo¿e pan nie wie, od kogo to wysz³o. Wi¹¿e
siê to z generalnym problemem dotycz¹cym fun-
kcjonowania s³u¿b specjalnych, a mianowicie
z problemem tak zwanych przecieków. Dla mnie
to jest problem w funkcjonowaniu instytucji
pañstwowych, a zw³aszcza tych szczególnie
wra¿liwych. Je¿eli dowiadujê siê z prasy, ¿e na
przyk³ad ktoœ czy jakaœ s³u¿ba zamierza wy-
st¹piæ do prokuratury, to jestem jako obywatel
lekko przera¿ony, bo jest du¿e prawdopodobieñ-
stwo, ¿e informacje wyciekaj¹ z tych s³u¿b. Jest
jakaœ kontrola, byæ mo¿e szef jeszcze siê nie za-
pozna³ z wynikami, a ju¿ pojawia siê o tym infor-
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macja w gazecie. Tak¿e w kontekœcie tego, co po-
wiedzia³ tu senator Zaremba w odniesieniu do
agenta „Tomka”, mogê mieæ takie domniemanie,
¿e czêœæ informacji, które pojawi³y siê w prasie,
wysz³a od kolegów tego agenta „Tomka”, z ró¿-
nych przyczyn. I w zwi¹zku z tym mam do pana
pytanie, jak pan ocenia, w jakim stopniu kontro-
luje pan to, co siê dzieje, je¿eli chodzi o wyp³yw
informacji z pañskiej s³u¿by, czy widzi pan ten
problem i czy w kontekœcie tego powszechnego
zjawiska prowadzi pan w tej chwili jakieœ postê-
powania, czy mo¿e jakieœ zosta³y ju¿ uruchomio-
ne poprzez skierowanie zawiadomieñ do proku-
ratury, ¿e ktoœ naruszy³ tajemnicê, ujawni³ tak
zwan¹ informacjê niejawn¹. Czy widzi pan ten
problem w swojej s³u¿bie?

W kontekœcie tej notki mam jeszcze takie do-
datkowe, powiedzmy, pytanie. Czy nie dziwi siê
pan, ¿e taka informacja ukaza³a siê w³aœnie dzi-
siaj, kiedy sk³ada pan sprawozdanie tu, przed Wy-
sokim Senatem? To jest informacja prasowa,
i skoro pisze siê tu, ¿e ustali³o to Radio Zet, to ja
domniemywam, ¿e pewnie ta informacja by³a ju¿
wczoraj, ale podano j¹ dopiero dziœ. Czy nie dziwi
to pana jako osoby, która dzisiaj sk³ada tu infor-
macjê? To jest taka… No, mo¿na domniemywaæ,
¿e mo¿e tutaj zachodziæ koincydencja miejsca
i zdarzenia. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

Panie Marsza³ku, zacznê od ostatniego pytania.
Z jednej strony mnie to dziwi, a z drugiej nie dzi-

wi. Ja, mimo m³odego wieku, ju¿ wiele razy siê
dziwi³em i tracê tê wra¿liwoœæ na zdziwienie. Do-
wiedzia³em siê o tym wczoraj, równie¿ z mediów –
to nie jest informacja z dzisiaj, w „Rzeczpospolitej”
jest przedruk – jako ¿e otrzymujê codzienne infor-
macje prasowe sporz¹dzane przez wydzia³ praso-
wy. I domniemywam, ¿e informacja pochodzi od
rzecznika Prokuratury Okrêgowej w Rzeszowie, ja
widzia³em jego krótk¹ wypowiedŸ na ten temat,
nie pamiêtam ju¿, w jakim medium, mia³em, zda-
je siê, wydruk z portalu internetowego. Tu akurat
zdziwi³o mnie, ¿e media dowiedzia³y siê o tym tak
póŸno, bo zawiadomienie, o którym mowa, z³o¿y-
³em chyba na pocz¹tku marca. Ta informacja nie
wyp³ynê³a na forum z uwagi na to, ¿e ja staram siê
prowadziæ dosyæ restrykcyjn¹ politykê medialn¹,
to znaczy na bie¿¹co nie informowaæ, nie tego sa-

mego dnia po zatrzymaniu, nie dopuszczaæ do po-
wiadamiania mediów. Tak wiêc nie wyobra¿am
sobie, ¿eby ta informacja trafi³a do mediów akurat
z CBA. I z mojego punktu widzenia…

Proszê mi wierzyæ, Wysoka Izbo, ¿e nie bardzo
widzê ewentualny motyw, to, do czego mia³aby mi
ta informacja s³u¿yæ dzisiaj, kiedy wystêpujê przed
Wysok¹ Izb¹. Przypuszczam, ¿e informacja… Do-
dam tylko, ¿e jest to zawiadomienie, które skiero-
wa³em do prokuratora generalnego, i otrzyma³em
od prokuratora generalnego informacjê o tym, ¿e te
materia³y zosta³y w³¹czone do postêpowania rze-
szowskiego. Pewnie one do Rzeszowa dotar³y i st¹d
ta informacja medialna. Nie jestem jednak w sta-
nie odpowiedzieæ na pytanie, jak to siê sta³o, ¿e
akurat Radio Zet i dzisiaj, i wczoraj… Nie ma to dla
mnie wiêkszego znaczenia. Na szczêœcie ta infor-
macja nie zawiera, bo o to te¿ siê niepokoi³em, ¿a-
dnych dodatkowych danych ani szczegó³ów.
A zbitka, któr¹ otrzyma³em wczoraj, jest bardziej
zbitk¹ informacji pobranych byæ mo¿e z wyszuki-
warki Google, zbitk¹ ró¿nych rzeczy skojarzonych
z nazwiskiem, z has³ami „zawiadomienie”, „CBA”.
Nie jest to konkretna informacja o treœci zawiado-
mienia. Na pewno nie trafi³o to z CBA.

Podobnych zawiadomieñ zosta³o sporz¹dzo-
nych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym kil-
ka, teraz nie jestem w stanie powiedzieæ, ile ich
by³o, ale na pewno nie wiêcej ni¿ osiem czy dzie-
siêæ. By³y one sporz¹dzane w ró¿nych sprawach,
w sprawach dotycz¹cych kontroli koresponden-
cji, choæby w sprawach przekroczenia uprawnieñ
podczas wykonywania innych czynnoœci opera-
cyjnych. Nie by³y to zawiadomienia, tak to nazwê,
instynktowne, bo nagle jeden dokument pokaza³,
¿e coœ mo¿e byæ na rzeczy, wiêc ujawniliœmy ca³¹
sprawê i wys³aliœmy do prokuratury. By³ to wynik
i korespondencji z innymi organami, i naszych
w³asnych bie¿¹cych czynnoœci, kiedy to ja i moi
wspó³pracownicy zapoznajemy siê z czynnoœcia-
mi operacyjnymi, tak¿e pewnego porz¹dkowania
dokumentów i porz¹dkowania spraw, porz¹dko-
wania w sensie… Nie wszystkie sprawy koñcz¹ siê
zawiadomieniem do prokuratury, jest masa in-
nych spraw, które podczas przegl¹dania mo¿na
uporz¹dkowaæ. Tych zawiadomieñ jest kilka, z re-
gu³y dotycz¹ one kontroli korespondencji, stoso-
wania zakupu kontrolowanego czy ujawniania in-
formacji niejawnych.

Je¿eli chodzi o postêpowanie dotycz¹ce infor-
macji niejawnych, to w CBA toczy siê takie jedno,
toczy siê jedno postêpowanie wyjaœniaj¹ce, du¿e
postêpowanie wyjaœniaj¹ce dotycz¹ce wycieku
informacji niejawnych z CBA do mediów. Chodzi
o wycieki informacji, oryginalnych materia³ów
z pods³uchów telefonicznych, publikowanych
w „Rzeczpospolitej” w paŸdzierniku ubieg³ego ro-
ku. Nie jest to moja nadaktywnoœæ w tej sprawie.
Otó¿ wtedy, gdy ukaza³y siê przedruki materia³ów
operacyjnych w mediach, nie wszczêto postêpo-
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wania wyjaœniaj¹cego w tej sprawie, a takie wy-
mogi nak³ada ustawa o ochronie informacji nieja-
wnych i ustawa o CBA, chodzi o wyjaœnienie Ÿród-
³a pochodzenia takiej informacji. Obecnie takie
postêpowanie dosyæ intensywnie siê toczy, nieza-
le¿nie od tego, ¿e sprawa jest równie¿ badana
przez prokuraturê.

W kwestii tak zwanych przecieków informacji
niejawnych i kontroli nad nimi zosta³y zmienione
procedury zwi¹zane z wytwarzaniem i przetwa-
rzaniem dokumentów niejawnych. Wydaje mi siê,
¿e te zasady s¹ teraz bardziej restrykcyjne. Rów-
nie¿ œwiadomoœæ funkcjonariuszy w tym zakresie
jest wiêksza. Gdy maj¹ oni dostêp do informacji
niejawnych, jest to odnotowywane. Nie chcia³bym
jednak mówiæ o szczegó³ach procedur. Wydaje mi
siê, ¿e dzisiaj w porównaniu z tym, jak oceniam
stan ochrony informacji niejawnych w ubieg³ym
roku, w szczególnoœci pod koniec, ale to jest ju¿
kwestia pewnego rozedrgania instytucji w zwi¹z-
ku ze zmian¹ szefa, bo i odejœcie pana ministra
Kamiñskiego, i moje przyjœcie wywo³ywa³o pewne
ponadstandardowe emocje i reakcje funkcjona-
riuszy CBA, kontrolujemy to jako instytucja. Kon-
trolujemy w³asne aktywa operacyjne, kontroluje-
my w³asne dane wra¿liwe i nie dochodzi do tego
typu sytuacji, aby ukazywa³o siê coœ, co wyrz¹dza
szkodê bie¿¹cej czy historycznej sprawie. Rów-
nie¿ w takich sprawach, jak sprawy zwi¹zane
z agentem „Tomkiem” czy inne sensacyjne, stara-
my siê byæ powœci¹gliwi i nie udzielaæ tego typu
informacji, bo te sprawy s¹ ciekawsze ni¿ infor-
macje, które choæby teraz pañstwo ode mnie
otrzymuj¹, tak jak ka¿da szczegó³owa sprawa
operacyjna jest interesuj¹ca.

Ostatnie pytanie dotyczy³o zawiadomieñ. Prze-
praszam, by³o jeszcze… Nie, to chyba wszystkie
pytania. Tak?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jeszcze pani senator Arciszewska.
Proszê bardzo.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê.
Panie Ministrze! Potwierdzi³ pan jednak to, jak

dobr¹ i sprawn¹ instytucjê stworzy³ minister Ka-
miñski wraz z za³og¹, to, ¿e jest tam wiele nieoszli-
fowanych diamentów, które mo¿na teraz oszlifo-
waæ, mo¿na udoskonaliæ dzia³alnoœæ, mo¿na za-
trudniæ ludzi, tak jak pan powiedzia³, z myœl¹
o dzia³aniach operacyjnych, wzbogaciæ CBA o ja-

k¹œ kadrê. Niemniej jednak czy nie uwa¿a pan, ¿e
popada pan trochê w skrajnoœæ, przechodz¹c od
krytykowania i informowania do niebawem
ca³kowitego nieinformowania? Pytam, bo ca³y
czas siê pan zastrzega i zas³ania dzia³aniami ope-
racyjnymi. Ja mam wra¿enie, ¿e sprawozdanie za
nastêpny rok to w ogóle bêdzie tak okrojone… Mó-
wi pan, ¿e bêdzie coraz mniej spraw. Ju¿ pan tak
zak³ada. Nie wiem, jak mo¿na ju¿ okreœliæ, ¿e tych
spraw bêdzie mniej, tym bardziej ¿e by³o tu zde-
rzenie tych wielkich spraw, które rz¹d prowadzi
w aspekcie sprzeda¿y maj¹tku, i tych ma³ych
spraw, zwi¹zanych ze s³u¿b¹ zdrowia, którymi in-
teresuje siê spo³eczeñstwo, co wykazuj¹ statysty-
ki. To s¹ ma³e sprawy, ale te¿ korupcyjne. Nastêp-
na sprawa to samorz¹d. Mnie to trochê martwi.
Czy nie uwa¿a pan, ¿e idzie pan trochê za daleko?

Drugie pytanie.
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Infor-

macja jako œrodek prewencyjny.)
Tak.
Chcia³abym, ¿eby pan by³ uprzejmy i na piœmie

mi odpowiedzia³ na pytanie, ile spraw zg³osi³a pa-
ni Pitera, czy w ilu sprawach zainspirowa³a pana –
czyli CBA, bo ja pana postrzegam jako szefa du¿ej
instytucji – do tego, aby pan je zg³osi³, rozpocz¹³.
Ile by³o zg³oszeñ ze strony pani Pitery do CBA z in-
formacj¹, ¿e nale¿y siê zaj¹æ takimi, a nie innymi
sprawami?

Nastêpnie pytanie. Pan zosta³ szefem w paŸ-
dzierniku. By³a sprawa bud¿etu. Panu ministrowi
Kamiñskiemu notorycznie ograniczano bud¿et,
mimo to – jak pan potwierdza – CBA dobrze fun-
kcjonowa³o, choæ jako m³oda instytucja czy dziec-
ko pope³nia³o b³êdy. Czy pan ju¿ wtedy zg³asza³,
o ile nale¿y zwiêkszyæ bud¿et albo o ile zwiêkszono
bud¿et? Czy pan, funkcjonuj¹c tam przez siedem
miesiêcy, ograniczy³ bud¿et i o ile, tak je¿eli cho-
dzi o premie, jak i o pensje? Czy teraz równie¿ bê-
dzie pan wnioskowa³ o obni¿enie bud¿etu?

Ja mia³am wra¿enie, ¿e te kilkanaœcie osób,
które byæ mo¿e mia³y takie prawo i honorowo ode-
sz³y z panem ministrem Kamiñskim, zrujnowa³o
bud¿et ca³ego CBA, w którym jest prawie osiem-
set osób. Pan zatrudni³ dwadzieœcia osób i mam
nadziejê, ¿e zatrudni pan wiêcej, co pozwoli spra-
wniej pod pana przewodnictwem prowadziæ tê je-
dnostkê. Niemniej jednak chcia³abym poznaæ…
Jest tu du¿o sprzecznoœci. Czy ten bud¿et ma byæ
mniejszy? O ile pan go zmniejszy³? O ile pan chce
go zmniejszyæ? Czy za pana czasów to ju¿ bêdzie
pan mia³ taki komfort, którego nie mia³ pana po-
przednik, ¿e bud¿et bêdzie naprawdê stanowczo
wiêkszy? Pan o to nie zabiega, ale pan dobrze wie,
¿e ma pan wsparcie obecnego rz¹du, pan jest mia-
nowany i tu nie ma co siê oszukiwaæ.

¯yczê tej instytucji jak najlepiej, bo uwa¿am,
¿e to jest jedna z najlepiej funkcjonuj¹cych insty-
tucji. Niezale¿nie od tego chcia³abym poznaæ, ja-
kie by³y pana… przepraszam, nie tyle ruchy, bo to
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jest z³e s³owo, ile intencje czy sugestie co do bu-
d¿etu, i jakie bêd¹ na ten rok, ¿eby to sprawozda-
nie te¿ by³o pe³ne sukcesów, których CBA ¿yczê.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Wysoka Izbo! Zacznê od bud¿etu. Ja odziedzi-

czy³em projekt bud¿etu i celowo przyj¹³em polity-
kê kontynuacji zwi¹zanej z projektem i koncepcj¹
tworzenia bud¿etu przez pana ministra Kamiñ-
skiego. Bud¿et ten, równie¿ dziêki Wysokiej Izbie,
po przedstawieniu go na posiedzeniu komisji, zo-
sta³ w tym roku zaakceptowany. Jest on wy¿szy
o 4 miliony z³ od poziomu wykonania bud¿etu
z ubieg³ego roku.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan
ma to szczêœcie.)

Mam szczêœcie, tylko… Wie pani senator, to
jest kwestia podejœcia, tego, czy mówimy o szefie
CBA jak o pojedynczej osobie, czy mówimy o szefie
CBA i o instytucji. Ja nie œmia³em, po pierwsze,
znaj¹c problemy… Trafi³em do CBA tu¿ przed po-
siedzeniem pañstwa komisji i przed posiedzeniem
komisji sejmowej. Nie czu³em siê ani kompeten-
tny, ani w³adny, ¿eby dokonywaæ rewolucji w pro-
jekcie, który by³ ju¿ wczeœniej poddawany opi-
niom, znajdowa³ siê na tym etapie. Stwierdzi³em
ze swoimi wspó³pracownikami, ¿e to powinno wy-
starczyæ.

Czy bêdê walczy³ o wiêcej pieniêdzy? Oczywi-
œcie, ¿e bêdê walczy³ o wiêcej pieniêdzy, jak szef
ka¿dej instytucji, ale jest to…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Po
co by³ taki przyrost, premie, pensje, nagrody…)

Ale czemu… Nie rozumiem za bardzo.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Wy-

powiedŸ by³a pe³na sprzecznoœci.)
Powiem tak, Pani Senator. Nie za bardzo wiem,

o jak¹ odpowiedŸ pani chodzi, bo pani pyta o rze-
czy ró¿ne, równie¿ osobiste. Pozwolê sobie…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: By³o
pe³no sprzecznoœci.)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê pañstwa, przepraszam, ale mo¿e pan odpo-
wie, a pani nie bêdzie zabiera³a g³osu. Ewentual-
nie póŸniej zapraszam do mównicy.)

Przyjmujê pani uwagê. Postaram siê byæ bar-
dziej logiczny, skoro tak… Uwa¿am, ¿e obecny
bud¿et, przyznany w ubieg³ym roku, wystarczy na
funkcjonowanie CBA w tym roku. Przedstawiaj¹c

informacjê, powiedzia³em pañstwu o pewnych za-
gro¿eniach finansowych, które widzê, zwi¹zanych
choæby z nieruchomoœciami.

Je¿eli chodzi o bud¿et nagrodowy, to chcê poin-
formowaæ i pani¹, i ca³¹ Wysok¹ Izbê, ¿e bud¿et ten
na obecny rok wynosi 1,5 miliona z³. Z tego bud¿e-
tu – nie dysponujê danymi, je¿eli chodzi o jego wy-
korzystanie – zosta³y zrealizowane premie mo¿e
w wysokoœci 20–25%. Jest to najmniejszy bud¿et
nagrodowy od kilku lat. Suma tych wydatków na-
grodowych w roku 2007 by³a trzy-, czterokrotnie
wy¿sza, a dzieli³o siê to na mniejsz¹ liczbê funkcjo-
nariuszy. Odczuwam pewien dyskomfort w kiero-
waniu t¹ instytucj¹, poniewa¿ zarz¹dzam ludŸmi,
którym kiedyœ by³o finansowo lepiej ni¿ teraz,
a przecie¿ ka¿dego roku chcemy z nich wykrzesaæ
wiêcej, osi¹gn¹æ troszeczkê wiêksz¹ efektywnoœæ
i wy¿sz¹ jakoœæ. Nie bardzo rozumiem pani zarzu-
ty, Pani Senator, dotycz¹ce niespójnoœci w kwestii
bud¿etu. Nied³ugo bêdê projektowaæ bud¿et i bêdê
prosi³ Wysok¹ Izbê, wskazuj¹c konkretnie, jakie
œrodki i na jakie cele chcia³bym uzyskaæ.

Ja nie oceniam pana ministra Kamiñskiego jako
lidera CBA. Ja nie oceniam tego, ¿e pojawiaj¹ siê
ju¿ takie stwierdzenia, ¿e by³o pierwsze CBA i dru-
gie CBA – to pewien b³¹d w myœleniu, wychodzi tu
pewien brak doœwiadczenia – ale pani senator…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
O czym pan mówi?)

…prosi³a mnie o udzielenie odpowiedzi. Ja nie
oceniam tego, czy panu ministrowi Kamiñskiemu
uda³o siê stworzyæ œwietn¹ instytucjê, czy nie, bo
nie jestem tutaj kompetentny. Stwierdzam, ¿e pan
minister Kamiñski tworzy³ instytucjê, któr¹ prze-
j¹³em i ona funkcjonuje, ale nie chcia³bym… Ja nie
potêpiam poprzedników, ale te¿ nie mam za bardzo
powodów do ich gloryfikowania. Wydaje mi siê, ¿e
uczciwoœæ i ludzka, i urzêdnicza wymaga mówie-
nia o szefach bardziej bezosobowo. To, co dzisiaj
w tej instytucji przeszkadza, to takie bardzo indy-
widualne, subiektywne podejœcie do osoby szefa.
I nie wiem, czy tak¿e pan minister Kamiñski by³by
z tego zadowolony. To nie by³o CBA pana ministra
Kamiñskiego i nie jest to CBA pana ministra Woj-
tunika czy kogokolwiek innego. To by³o Centralne
Biuro Antykorupcyjne, na czele którego postawio-
no urzêdnika pe³ni¹cego okreœlon¹ funkcjê. I ta-
kim urzêdnikiem dzisiaj ja chcê byæ. Idealnie by³o-
by, gdyby w przysz³oœci mo¿na by³o bardzo p³ynnie
zmieniæ szefa CBA bez szkody dla nikogo i bez za-
chwiania kszta³tu instytucji. Nie chcê wykorzysty-
waæ informacji przykrych czy trudnych do udowo-
dnienia, pos³ugiwaæ siê insynuacjami, plotkami,
staram siê operowaæ faktami. Zmiana szefa tej in-
stytucji i jej kszta³t, jej funkcjonowanie w obecnym
roku s¹ determinowane jeszcze przez wiele innych
rzeczy, przez to, co mi pozostawiono, przez to, w ja-
ki sposób mi to przekazano, przez odejœcia kadry
kierowniczej. Szefowie komórek, którzy z³o¿yli dy-
misjê i odeszli, nie myœleli o ludziach ani o spra-
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wach, które mia³y nadany bieg. Jest te¿ taka kwe-
stia. Je¿eli pani senator to ju¿ nie interesuje, to
przejdê do odpowiedzi na nastêpne pytanie.

Oczywiœcie przygotujê listê… A mo¿e stoso-
wniej by³oby, ¿eby pani Pitera przygotowa³a listê
wyst¹pieñ do CBA i innych instytucji? Oczywiœcie
przygotujê listê, tylko mam pytanie, czy od za-
wsze, czy z obecnego roku…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Z pana kadencji.)

Z mojej kadencji, czyli od 30 grudnia…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Od

paŸdziernika…)
S³ucham?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale

ju¿ w paŸdzierniku pan by³ p.o.)
Ja pe³niê tê funkcjê od 30 grudnia.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

W paŸdzierniku te¿ pan by³.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-

we³ Wojtunik: Dziêkujê bardzo.)
Jeszcze ja pozwolê sobie zadaæ pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Ministrze, rzeczywiœcie CBA jest jedno,

rozró¿nianie pierwszego i drugiego CBA jest nie-
s³uszne. Jednak s¹ pewne elementy, które budu-
j¹ tak¹ koncepcjê. Bo jak rozumiem, od wejœcia do
CBA pan siê skoncentrowa³ – przynajmniej tego
dowodzi dyskusja – na ochronie tajemnicy, na
kontroli przekazywanych informacji, ci¹gle nie do
koñca, powiedzmy sobie, szczelnej, wiêc jest to
problem; jest to kwestia bezpieczeñstwa agenta
„Tomka”, itd., itd. Ale ja muszê powiedzieæ, ¿e dla
mnie takim granicznym wydarzeniem by³a spra-
wa stoczni. To jest trudna do przedyskutowania
sprawa, poniewa¿ dokument by³ tajny. Ale ten do-
kument, z którym siê zapozna³em, to by³ w³aœnie
dokument, który zosta³ sporz¹dzony przez Zarz¹d
Operacji Regionalnych. I muszê powiedzieæ, ¿e
chocia¿ sprawa hazardowa by³a wyj¹tkowo, wy-
j¹tkowo obrzydliwa, to z kwalifikacj¹ prawn¹
mia³bym trudnoœci, w ka¿dym razie wymaga³a
ona dalszego œledztwa, podczas gdy raport z³o¿o-
ny przez Zarz¹d Operacji Regionalnych… Prakty-
cznie co trzy strony mo¿na by³o wymyœliæ artyku³.
Sprawa by³a i nagle sprawy nie ma. Nie wiem na
przyk³ad, co znaczy – mo¿e pañstwo zdo³aliby od-
powiedzieæ na to pytanie? – taki termin „szef sze-
fów”, który pada tam w rozmowach, znany z fil-
mów Coppoli. Do kogo to siê odnosi³o? Czy pañ-
stwo to wiedz¹?

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:

Nie jestem teraz w stanie, Panie Marsza³ku,
udzieliæ odpowiedzi na to pytanie. A co do prawid-
³owego biegu tych spraw, o których mówiê, to
mam tu pewnoœæ z jednego wzglêdu. Zarz¹d Ope-
racji Regionalnych, który realizowa³ i tak zwan¹
sprawê hazardow¹, i tak zwan¹ sprawê stoczni, to
s¹ komórki, w których nie nast¹pi³y praktycznie
¿adne zmiany kadrowe.

(Senator Zbigniew Romaszewski: …Pan propo-
nuje rozwi¹zaæ zarz¹d.)

Nie, nie, rozwi¹zaæ Zarz¹d Operacji Regio-
nalnych tylko w takim sensie, ¿eby nie by³ po-
œrednikiem, bo to jest trochê takie biuro w biu-
rze. Nie potrzebujemy poœrednika w postaci dy-
rektora w relacjach z terenem. Gdyby nie by³o
tego zarz¹du, to sygnowa³by to pewnie któryœ
z dyrektorów. Ale dyrektor delegatury wroc³aw-
skiej, w której by³y prowadzone te wszystkie
sprawy, i dyrektor Zarz¹du Operacji Regional-
nych, to dalej te same osoby, które mia³y wów-
czas tak¹ sam¹ ocenê, jak i dzisiaj. Nie mam
dzisiaj od tych osób bie¿¹cych informacji
o tym, o co pyta mnie tutaj pan marsza³ek, ale
jestem w stanie to doprecyzowaæ. W bloku
spraw, o których Wysoka Izba by³a informowa-
na, kilka spraw by³o ze sob¹ niejako zwi¹za-
nych, wystêpowa³y jakieœ relacje, choæby przez
to, ¿e by³y prowadzone w jednej komórce. Nie
mam informacji na ten temat, aby by³y prowa-
dzone w CBA… Zaznaczam, ¿e prokuratura
okrêgowa prowadzi czynnoœci…

(Senator Zbigniew Romaszewski: …W tym mo-
mencie posz³o do prokuratury.)

Tak. I mo¿liwe, ¿e z uwagi na pewien subiekty-
wny kontekst, w jakim siê pojawi³o CBA, prokura-
tura u¿ywa innych instytucji do tych czynnoœci.
Ale w tych sprawach nie jestem w stanie teraz s³u-
¿yæ ¿adn¹ dok³adniejsz¹ wiedz¹. Jestem w stanie
zbadaæ, jak to rozwi¹zano i jak wyjaœniono te kwe-
stie, jak to siê zakoñczy³o procesowo, ale wydaje
mi siê, ¿e ta wiedza niewiele siê zmieni.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
A do dyskusji zapisany jest chwilowo tylko

pan… Nie, s¹ ju¿ dwie osoby.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Pawe³ Wojtunik: To ja siê wycofujê. Dziêkujê
bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Trzeba zacz¹æ od tego, ¿e bardzo satysfakcjo-

nuj¹ mnie wyniki Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego w roku 2009. Biuro to z roku na rok notu-
je coraz wiêksze zaanga¿owanie w walkê z korup-
cj¹. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê to, ¿e Centralne
Biuro Antykorupcyjne powsta³o niedawno
i w 2006 r. prowadzi³o tylko trzynaœcie postêpo-
wañ przygotowawczych, w 2007 r. – sto siedem,
w 2008 r. – dwieœcie siedemdziesi¹t osiem,
a w 2009 r. – trzysta dziewiêædziesi¹t osiem, ¿e je-
dnoczeœnie w 2009 r. przeprowadzi³o szeœæset
dwadzieœcia piêæ spraw operacyjnych, to pokazu-
je to, jak dynamicznie rozwija siê praca w CBA.
Temu wszystkiemu towarzyszy³o obcinanie w ko-
lejnych latach bud¿etu tej jednostki.

Zastanawia³em siê wielokrotnie nad tym, co siê
dzia³o wczeœniej, bo przecie¿ jako praktyk w tej
dziedzinie wiedzia³em, ¿e przez dziesiêciolecia ko-
rupcja w Polsce szala³a i rozwija³a siê, osi¹gaj¹c
horrendalne rozmiary, a dowcip, ¿e w Polsce tylko
ryba nie bierze, puentowa³ to, z czym mieliœmy do
czynienia. Po wejœciu do Unii Europejskiej
w 2004 r. spotka³a nas surowa nagana ze strony
instytucji unijnych, wskazano, ¿e coœ z t¹ korup-
cj¹ w tym kraju trzeba zrobiæ, bo ona z¿era gospo-
darkê, niszczy gospodarkê i pañstwo musi podj¹æ
zdecydowane dzia³ania.

I w zwi¹zku z tym zrodzi³a siê idea utworzenia
Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Przypom-
nê, ¿e pojawia³y siê wtedy g³osy: a po co nam jesz-
cze jedno takie biuro, skoro mamy instytucje,
które mog¹ skutecznie walczyæ z tym zjawiskiem.
Wychodziliœmy wówczas z za³o¿enia, ¿e jednak
nie, ¿e trzeba powo³aæ biuro, które bêdzie dzia³a³o
trochê inaczej ni¿ dotychczasowe organy œciga-
nia. I rzeczywiœcie przynios³o to efekty w postaci
ograniczenia zjawiska korupcji. Walkê ze zjawis-
kiem korupcji mierzy siê nie tylko liczb¹ osób
oskar¿onych, liczb¹ osób aresztowanych. Nie o to
w tej walce chodzi. Chodzi przede wszystkim o po-
kazanie, ¿e oto w kraju jest instytucja, która mo¿e
podj¹æ skuteczne dzia³ania. Nic tak nie parali¿uje
potencjalnego przestêpcy, jak wizja skutecznego
dzia³ania instytucji, jak wizja tego, ¿e je¿eli bêdê
narusza³ prawo w tym zakresie, to mogê byæ nie-
bawem ujawniony i poci¹gniêty do odpowiedzial-
noœci karnej.

To, ¿e Centralne Biuro Antykorupcyjne
prezentuje efekty swojej pracy, te¿ by³o Ÿle odbie-
rane. A przecie¿ pokazywanie pewnych efektów
i skutecznoœci œcigania to nic innego jak szczegól-
nego rodzaju profilaktyka. Ka¿dy organ œcigania
ma podejmowaæ nie tylko dzia³ania zmierzaj¹ce
do œcigania, ujawniania i poci¹gania do odpowie-
dzialnoœci karnej, ale równie¿ dzia³ania profilak-

tyczne. A najlepsz¹ profilaktyk¹ jest pokazanie
skutecznoœci i nieuchronnoœci kary. I to nie liczba
postêpowañ prowadzonych przez Centralne Biu-
ro Antykorupcyjne, ale skutecznoœæ w znacznym
stopniu ograniczy³a skalê zjawiska korupcji
w Polsce.

I tu siê odwo³am – to nie ja dokonujê tej oceny,
dokona³y jej instytucje unijne – do tego, ¿e oto Pol-
ska przesunê³a siê z jednego z ostatnich miejsc,
je¿eli chodzi o zagro¿enie korupcj¹, o kilka miejsc
wy¿ej. Dla mnie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e trzeba to
w du¿ej mierze, przede wszystkim wi¹zaæ ze sku-
tecznym dzia³aniem Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e ³atwiej jest oce-
niaæ, kontrolowaæ, ni¿ tworzyæ. Wszyscy tego do-
œwiadczamy, zawsze w Senacie ³atwiej jest nam
poprawiaæ ustawy, które wysz³y z Sejmu, a gdy-
byœmy w Sejmie tworzyli coœ od pocz¹tku, pew-
nie pope³nialibyœmy podobne b³êdy. Nawet na
swoj¹ pracê po jakimœ czasie patrzymy krytycz-
nie i dochodzimy do wniosku, ¿e te¿ mo¿na by³o
to lepiej zrobiæ. Dlatego te¿ nie dziwi mnie pew-
nego rodzaju krytyka, ¿e mo¿na coœ usprawniæ
w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ¿e mo¿-
na poprawiæ pewne dzia³ania. Nie ulega w¹tpli-
woœci: zawsze mo¿na i trzeba to robiæ, trzeba
zmierzaæ do doskona³oœci, je¿eli ona w ogóle jest
osi¹galna.

Ale niepokoi mnie w sprawozdaniu pewien
trend, który siê przejawia w stwierdzeniu: trzeba
dokonaæ doœæ istotnej zmiany w funkcjonowaniu
tego biura. Bojê siê, czy nale¿y dokonywaæ istot-
nej zmiany w czymœ, co dobrze funkcjonuje. Czy
zmienia siê dobre konie?

Po drugie, je¿eli zapowiada siê, ¿e Centralne
Biuro Antykorupcyjne ograniczy liczbê spraw
operacyjnych, liczbê œledztw, to ja siê bardzo nie-
pokojê o to, czy jest to w³aœciwy kierunek.

Ale zobaczymy, pewnie bêdzie nam dane oce-
niaæ sprawozdanie biura pod koniec tego roku,
a mo¿e na pocz¹tku nastêpnego. Wtedy rzeczywi-
œcie bêdziemy mogli pewne uwagi kierowaæ do
obecnego tu pana ministra, bo teraz pan minister
prezentowa³ wyniki biura, które nie dzia³a³o pod
jego kierownictwem, wszak dopiero od paŸdzier-
nika przej¹³ kierowanie t¹ instytucj¹. Chcia³bym,
i tego panu ministrowi ¿yczê, ¿eby w przysz³ym ro-
ku wykaza³ siê jeszcze lepszymi wynikami, bo za-
le¿y mi na tym, ¿eby instytucje pañstwowe dobrze
i skutecznie dzia³a³y. Dlatego ¿yczê panu mini-
strowi, ¿eby przedsiêwziêcia, które zamierza,
przynios³y efekty.

Ale obawiam siê, czy ta zapowiedŸ zmniejszenia
pracy operacyjnej, zmniejszenia liczby œledztw, to
jest w³aœciwy kierunek. Skutecznoœæ funkcjono-
wania organów œcigania nie zale¿y od tego, ile
œledztw siê prowadzi. Skutecznoœæ od tego nie za-
le¿y. Ale w dziedzinie zwalczania przestêpczoœci
gospodarczej bardzo wa¿na jest dynamika
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wszczêæ postêpowañ. Bo nie ma nic gorszego, gdy
w przestêpczoœci gospodarczej nie wszczyna siê
postêpowañ, co mo¿e byæ nastêpstwem tego, ¿e
nie prowadzi siê kontroli i nie ujawnia siê prze-
stêpstw.

Niepokoi mnie te¿ to, ¿e na niektóre pytania
pan minister odpowiada³ w ten sposób: prokura-
tura coœ prowadzi, jak nam zleca jakieœ zadania,
to je wykonujemy. Dobrze. Ale prokuratura jest
przede wszystkim organem procesowym, a wiêc
organem, który przek³ada materia³y operacyjne
na materia³y procesowe. Je¿eli organ œcigania, ta-
ki jak Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie do-
starczy prokuratorowi materia³ów kontrolnych
i operacyjnych, to prokurator jako urzêdnik za
biurkiem niczego nie zdzia³a. I trzeba mieæ tego
œwiadomoœæ.

Oczekujê od Centralnego Biura Antykorupcyj-
nego w³aœnie daleko id¹cej kontroli i dzia³añ
o charakterze operacyjnym. Zdajê sobie sprawê
z tego, ¿e wiele tych dzia³añ mo¿e siê zakoñczyæ
niczym, niepowodzeniem. Ale o wiele bardziej nie-
bezpiecznym zjawiskiem jest niepodejmowanie
dzia³añ kontrolnych, niepodejmowanie dzia³añ
operacyjnych, bo wtedy w ogóle nie wiemy, jaka
rzeczywistoœæ nas otacza.

Prowadzenie postêpowania przygotowaw-
czego nie zawsze musi siê zakoñczyæ aktem os-
kar¿enia, ma doprowadziæ do ustalenia praw-
dy. Taki jest cel postêpowania przygotowaw-
czego. Niebezpieczne jednak jest stawianie ko-
muœ zarzutów, a póŸniej dochodzenie do wnios-
ku, ¿e jednak on nie pope³ni³ przestêpstwa. To
jest szkodliwe zjawisko, dlatego ¿e wraz z po-
stawieniem zarzutów dotykaj¹ cz³owieka
okreœlone restrykcje.

(Senator Jan Rulewski: Taka ziobryzacja.)
Jest to w moim przekonaniu puste okreœlenie,

które oprócz wydŸwiêku pejoratywnego nie za-
wiera w sobie ¿adnej treœci, dlatego ¿e jakkolwiek
zarzucano wiele, na przyk³ad kreowanie wize-
runku medialnego, w zasadniczych kierunkach
obecny rz¹d w niczym nie odszed³ od tego, co
wprowadzi³ minister Ziobro. Pamiêtam debatê
dotycz¹c¹ s¹dów dwudziestoczterogodzinnych
i to, jakie odium zrzucano na ten tryb. I teraz py-
tam: a co obecny minister zrobi³ z trybem dwu-
dziestoczterogodzinnym? Nic. Pozostawi³ go
uwa¿aj¹c, ¿e jest nadal dobry. To odpowiedŸ na
dygresjê pana senatora Jana Rulewskiego, st¹d
ta moja dywagacja.

A teraz, wracaj¹c…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, przepra-

szam. I bardzo dziêkujê za uznanie.)
…wracaj¹c do sprawy Centralnego Biura Anty-

korupcyjnego, chcê jeszcze podkreœliæ jedno: z ro-
ku na rok obni¿ano bud¿et tego biura i dziwne jest
dla mnie to – jakkolwiek odnotowujê to z satysfak-

cj¹, sam za tym optowa³em – ¿e zwiêkszono bu-
d¿et tego biura na ten rok; jednoczeœnie spotka-
³em siê dziœ z zapowiedzi¹, ¿e mimo zwiêkszonego
bud¿etu Centralne Biuro Antykorupcyjne bêdzie
ogranicza³o iloœæ dzia³añ o charakterze operacyj-
nym i liczbê prowadzonych postêpowañ. To mnie
niepokoi, spodziewa³em siê raczej odwrotnego
kierunku.

Niepokoi mnie te¿ i dziwi, ¿e wbrew temu, co
pan minister powiedzia³, i¿ biuro nie mo¿e siê
zajmowaæ wszystkimi sprawami – wiadomo, by-
waj¹ sprawy drobne, trzeba dokonywaæ pewnej
selekcji, zajmowaæ siê tymi wa¿niejszymi – Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne nie zajê³o siê spra-
w¹ sprzeda¿y stoczni. To jest jedna ze spraw naj-
bardziej chyba bulwersuj¹cych opiniê publicz-
n¹. Tak ¿e to jest kwestia, która niew¹tpliwie
musi napawaæ niepokojem. Oczekujê wiêkszej
aktywnoœci ze strony Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego odnoœnie do dzia³añ kontrolnych
i operacyjnych.

Wspomnia³ pan minister, ¿e jest potrzeba pe-
wnej otwartoœci i wspó³pracy. Niew¹tpliwie na-
le¿a³oby powiedzieæ „tak”, ale w kontekœcie py-
tañ, które tu pada³y, i odpowiedzi myœlê, ¿e jest
te¿ niebezpieczeñstwo przecieku informacji.
Pan minister doskonale sobie zdaje sprawê, jak
trudno jest o hermetycznoœæ w jednej tylko in-
stytucji, przecie¿ z Centralnego Biura Œledczego
te¿ wyp³ywa³y takie informacje, które wyp³ywaæ
nie powinny, a w zasadzie to dotyczy te¿ wielu
innych instytucji pañstwowych. I to jest nasza
bol¹czka. Kiedy dochodzi do otwartoœci, prze-
ciwko której nic nie mam, i wspó³pracy, tym wiê-
ksze istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e system nie
bêdzie hermetyczny, ¿e bêd¹ ujawniane takie
informacje, które nigdy nie powinny byæ uja-
wnione. Wiemy te¿, jakie jest podejœcie do pro-
wadzonego postêpowania instytucji, która opie-
raj¹c siê na w³asnej kontroli i w³asnych mate-
ria³ach operacyjnych prowadzi postêpowanie
przygotowawcze. Jest wtedy du¿e zaanga¿owa-
nie, bo oto dochodzi siê do czegoœ od podstaw.
Organy œcigania, jak wiele zreszt¹ innych insty-
tucji, nie lubi¹ dzieliæ siê swoimi sukcesami
z innymi. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e szersza
wspó³praca mo¿e w³aœnie spowodowaæ gorsz¹
skutecznoœæ – to w kontekœcie wycieku informa-
cji, o którym wspomnia³em.

(G³os z sali: Czas…)
Konkluduj¹c, chcia³bym powiedzieæ tylko tyle:

dziœ debatujemy nad sprawozdaniem z 2009 r.,
oceniamy pracê wykonan¹ w zdecydowanej wiêk-
szoœci pod kierunkiem poprzedniego kierowni-
ctwa. Dziêkujê panu ministrowi za przedstawie-
nie tego sprawozdania, za pokazanie liczb, które
to obrazuj¹. Niepokoj¹ mnie zamierzenia, ale to,
jakie przynios¹ efekty, przyjdzie nam oceniaæ pod
koniec tego roku albo na pocz¹tku roku nastêp-
nego. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej g³osów w dyskusji chyba nie ma.
(G³os z sali: Nie ma.)
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pa-

we³ Wojtunik: Ja jeszcze chcia³bym…)
Doskonale, pan minister chcia³ siê do tego

ustosunkowaæ, tak? Proszê bardzo.
Na wszelki wypadek, Panie Ministrze, ja przed-

tem zamknê dyskusjê, ¿eby jeszcze siê coœ nie po-
jawi³o, i bêdzie siê pan ustosunkowywa³.

Proszê bardzo.

Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Pawe³ Wojtunik:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odnoszê wra¿enie, ¿e mog³o dojœæ do lekkiego

nieporozumienia i mog³em zostaæ Ÿle zrozumiany.
Nie mówi³em, ¿e zamierzam zmniejszyæ liczbê
spraw. M ¿e liczê siê z tym – zarówno wzrost, jak
i zmniejszanie siê tej liczby mo¿na ró¿nie t³uma-
czyæ – ¿e mo¿e zmniejszyæ siê liczba tych spraw,
ale nie powiedzia³em, ¿e bêdê d¹¿y³ do tego
zmniejszenia, o ile dobrze pamiêtam. Je¿eli tak to
zosta³o odebrane, to pragnê tê informacjê spro-
stowaæ. Absolutnie nie chcia³bym ograniczaæ,
zmniejszaæ aktywnoœci biura w ¿adnych dziedzi-
nach. Mam jednak tak¹ œwiadomoœæ, obserwuj¹c
tendencjê wzrostow¹… Bo mo¿na zadaæ przewro-
tne pytanie, na które próbowa³em odpowiedzieæ:
co, jeœli z roku na rok wzrasta dwukrotnie liczba
spraw, a nie wzrasta dwukrotnie liczba zatrzyma-
nych? To znaczy, ¿e mo¿e te sprawy s¹ zbyt roz-
cz³onkowane. Dlatego ja jedynie antycypowa³em
przysz³oœæ mówi¹c, ¿e ta liczba mo¿e siê zmniej-
szyæ. Proszê siê nie obawiaæ, ¿e przy zwiêkszonym
bud¿ecie bêdziemy chcieli w ramach CBA fun-
kcjonowaæ spokojniej, wygodniej, bardziej leni-
wie. Absolutnie chcê ten pogl¹d jeszcze raz wyjaœ-
niæ: nie zak³adam zmniejszenia liczby spraw. Ale
mo¿na siê go spodziewaæ, bior¹c pod uwagê czyn-
niki, które wczeœniej stara³em siê opisaæ. Akurat
liczba spraw – jeszcze dodam, bo mo¿e to równie¿
powiedzia³em niewyraŸnie – operacyjnych i do-
chodzeniowo-œledczych nie mo¿e przes¹dzaæ
o skutecznoœci, o efektywnoœci dzia³ania biura,
bo biuro realizuje jeszcze postêpowania kontrolne
i analityczno-informacyjne, które s¹ bardzo ab-
sorbuj¹ce, bardzo, ¿e tak powiem, wra¿liwe. Ja
powiedzia³em tylko o programie tarczy antyko-
rupcyjnej, ale biuro, wspólnie z Agencj¹ Bezpie-
czeñstwa Wewnêtrznego i S³u¿b¹ Kontrwywiadu
Wojskowego na bie¿¹co, permanentnie monitoru-
je bieg osiemdziesiêciu dwóch potê¿nych proce-
sów prywatyzacyjnych i stu szeœædziesiêciu
dwóch przetargów. A ca³y czas dochodz¹ do tego

nowe zagadnienia. To, ¿e pañstwu o tym nie mo¿-
na powiedzieæ na posiedzeniu jawnym, je¿eli cho-
dzi o postêpowanie przygotowawcze, to nie zna-
czy, ¿e biuro nie zajmuje siê dzisiaj sprawami bul-
wersuj¹cymi, w tym równie¿ aferalnymi.

Co do bezczynnoœci biura w sprawie stoczni,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e pytanie, jakie otrzyma-
³em – i takiej te¿ odpowiedzi udzieli³em – dotyczy³o
postêpowania przygotowawczego. Ja nie mam
wiedzy o dynamicznie realizowanych czynno-
œciach procesowych. I proszê wybaczyæ, ale nie
mogê Wysokiej Izby poinformowaæ o innych czyn-
noœciach analitycznych i innych czynnoœciach
operacyjnych, które mog¹ siê toczyæ w tej lub
w innych sprawach. Ja przedstawi³em dane za
rok ubieg³y. I nie wiem, czy to jest w mniemaniu
Wysokiej Izby deklaracja dobra czy z³a, ale czy do-
tyczy to sprawy hazardowej, czy stoczniowej, czy
te¿ innych, niezwi¹zanych z sukcesami, staram
siê byæ bardzo uczciwy w relacjach ze swoimi pod-
w³adnymi i nie naciskaæ na nich w tych sprawach.
Naciski ze strony szefa wykraczaj¹ce poza zwyk³y
nadzór mog¹ byæ niekorzystne i powodowaæ pew-
ne z³e zachowania i z³e praktyki w instytucji. Jak
wspomnia³em, ludzie, którzy te sprawy prowadzi-
li, prowadz¹ je nadal i oni najlepiej wiedz¹, co zro-
biæ. Oni nie potrzebuj¹ pytañ ani sugestii szefa.
Potrzebuj¹ takich pytañ i sugestii, kiedy nie reali-
zuj¹ terminowo czynnoœci albo jeœli s¹ to jakieœ
twórcze sugestie. Jednak w tych sprawach ja ce-
lowo staram siê nie zapoznawaæ z dokumentami
ponadstandardowymi, nie ods³uchiwaæ nagrañ
z pods³uchów telefonicznych. Staram siê nie inte-
resowaæ w sposób niezdrowy sprawami, o których
wiem, ¿e s¹ bulwersuj¹ce.

I wreszcie, je¿eli mogê siê odnieœæ do trzeciej
czêœci wypowiedzi pana senatora, do kwestii
wspó³pracy i wycieków informacji. Nie mam tutaj
na myœli wspó³pracy i dzielenia siê wszystkim,
czym dysponuje CBA, ze wszystkimi. Mam na
myœli co innego. Mam na myœli to, ¿e takiej
wspó³pracy albo w ogóle nie by³o, albo zachodzi³a
ona w ograniczonym stopniu. Funkcjonowa³a za-
sada: zero wspó³pracy z Policj¹, zero wspó³pracy
z ABW, zimne, a nawet wiêcej, bo zamiast konku-
rencyjnych, bardzo nieprzyjazne, wrogie relacje.
To nie jest proces ³atwy, ale staram siê, ¿eby… Nie
chodzi o to, ¿eby zagroziæ wyciekiem informacji
CBA do innej instytucji, bo ka¿dy, kto rozumie, na
czym polega wspó³praca i wspó³dzia³anie s³u¿b,
wie, ¿e dotyczy to tylko niewra¿liwych pól, nie-
wra¿liwych informacji. Ka¿da s³u¿ba strze¿e
swoich wra¿liwych informacji. I nie widzê takiego
zagro¿enia, ¿ebym w czasie wczorajszego spotka-
nia z przedstawicielami instytucji pozarz¹do-
wych, a takie spotkanie by³o zorganizowane, na-
razi³ w jakiœ sposób CBA na wyciek informacji. To
jest próba… Widzê potrzebê zwalczania korupcji
wspólnie, a nie pojedynczo i oddzielnie, a tak¿e
mówienia o korupcji wspólnie, a nie pojedynczo
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i oddzielnie, przy wiod¹cej roli CBA, bo tak¹ rolê
CBA ma wpisan¹ w ustawê. Absolutnie nie widzê
tutaj jednak mo¿liwoœci… Wszystkie s³u¿by fun-
kcjonuj¹ w ramach w³asnych przepisów, a przepi-
sy te mówi¹ o ochronie w³asnych Ÿróde³ informa-
cji, form i metod pracy operacyjnej.

Niestety muszê skonstatowaæ, ¿e niezale¿nie
od braku tej wspó³pracy… Brak tej wspó³pracy
nie spowodowa³ braku przecieków. Przecieki s¹
immanentnym elementem funkcjonowania s³u¿b
specjalnych, podobnie jak ksi¹¿ki o dzia³aniach
operacyjnych, które by³y pisane w przesz³oœci na
zachodzie Europy, a dziœ s¹ pisane u nas. To s¹
rzeczy szkodliwe. Nie uwa¿am jednak, ¿eby
wspó³praca i wspó³dzia³anie na nale¿ytym pozio-
mie, do którego jesteœmy zobligowani ustawowo,
jakkolwiek zagra¿a³y ochronie informacji nieja-
wnych. Mam nadziejê, ¿e rozwia³em niepokoje pa-
na senatora.

Raz jeszcze chcê powiedzieæ: absolutnie nie za-
k³adamy w CBA zmniejszenia czegokolwiek, licz-
by kadry, spraw… Bardziej chcielibyœmy siê sku-
piaæ na jakoœci i na tym, co jest wa¿ne. Dziêkujê
Panie Marsza³ku. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Ja tylko jedn¹ uwagê chcia³bym dodaæ. Jeœli

chodzi o te kontakty, to ja bym jeszcze poleca³ Naj-
wy¿sz¹ Izbê Kontroli, która jest po prostu kopal-
ni¹ informacji jawnych i ma specjalistów w tej
dziedzinie.

Dziêkujê bardzo.
Na tym zamykamy dyskusjê.
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny

14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 02
do godziny 14 minut 00)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze ju¿ zajêli miejsca przy

stole.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, re-
strukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”.

Komisje, Komisja Gospodarki Narodowej oraz
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, przedstawi³y projekt uchwa-
³y, w którym wnosz¹ o wprowadzenie poprawek
do ustawy.

Proszê pañstwa, najpierw g³osujemy nad po-
prawkami, a potem nad ca³¹ ustaw¹.

Chcê tylko zwróciæ uwagê na to, ¿e tu jest sie-
dem poprawek i jeden wniosek mniejszoœci i trze-
ba bêdzie pamiêtaæ o tym, bo ten wniosek w moim
scenariuszu w zasadzie nie ma numeracji, ale to
praktycznie niczego nie zmienia.

Poprawka pierwsza wskazuje, ¿e wartoœæ akcji
PKP Polskie Linie Kolejowe SA nabywanych przez
Skarb Pañstwa od PKP SA okreœla siê wed³ug war-
toœci nominalnej akcji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 76 obecnych senatorów 75 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Wniosek mniejszoœci doprecyzowuje, ¿e œrodki

Funduszu Kolejowego w kwocie nie wy¿szej ni¿
150 milionów z³ mog¹ byæ przeznaczone na wspó³fi-
nansowanie zadañ w³asnych województw w zakre-
sie organizowania regionalnych kolejowych prze-
wozów pasa¿erskich wykonywanych na podstawie
umów o œwiadczenie us³ug publicznych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 82 obecnych senatorów 47 g³osowa³o za,

35 – przeciw. (G³osowanie nr 2)
Wniosek mniejszoœci zosta³ przyjêty.
Poprawka druga obni¿a z 700 do 500 milio-

nów z³ wielkoœæ wydatków bie¿¹cych z wp³ywów
z op³aty paliwowej przeznaczonych na sfinanso-
wanie nabycia przez Skarb Pañstwa od PKP SA
akcji PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wysoki Senacie, na 84 obecnych senatorów

52 g³osowa³o za, 32 – przeciw. (G³osowanie nr 3)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia przywraca do ustawy przepis, na

podstawie którego zwalnia siê od podatku od czynno-
œci cywilnoprawnych czynnoœci zwi¹zane z wnosze-
niem wk³adów do PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
84 obecnych – wszyscy za. (G³osowanie nr 4)
Poprawka czwarta ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
83 obecnych – wszyscy za. (G³osowanie nr 5)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta wskazuje, ¿e wartoœæ nierucho-

moœci wniesionych w 2010 r. przez PKP SA do
spó³ki Przewozy Regionalne w formie wk³adu nie-
pieniê¿nego nie mo¿e przekraczaæ 300 milionów z³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych 84 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 6)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter precyzuj¹cy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
85 obecnych – wszyscy za. (G³osowanie nr 7)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma dodaje do ustawy przepis

przejœciowy czasowo utrzymuj¹cy w mocy akt wy-
konawczy wydany na podstawie zmienianego
upowa¿nienia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 85 obecnych senatorów 84

g³osowa³o za, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 8)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz g³osowanie nad ca³¹ ustaw¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

33 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 9)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjaliza-
cji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa
pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”.

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Insty-
tucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, która
po debacie przygotowa³a sprawozdanie w tej spra-
wie; druk nr 859Z.

Sprawozdawc¹ jest pan senator Jan Rulewski.

(G³os z sali: Ju¿ idzie.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, czekamy na pana sprawozda-

nie w punkcie drugim.
(Rozmowy na sali)
Pan senator ma takie bardzo dopasowane cza-

sowo entrée, ¿e siê tak wyra¿ê.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja nie jestem wzrokowcem, jestem s³uchowcem,

a ¿e dopiero dzwoni¹, st¹d to nieporozumienie.
Rzeczywiœcie zosta³em zobowi¹zany przez Ko-

misjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
do przekazania sprawozdania z jej prac w dniu
wczorajszym tu¿ po posiedzeniu. Komisja rozpa-
trzy³a poprawki wniesione do projektu ustawy do-
tycz¹cego zmian w ustawie o Instytucie Pamiêci
Narodowej. Jak wiadomo, zg³oszono dwie po-
prawki i komisja obie poprawki odrzuci³a, czyli re-
komenduje przyjêcie wersji przedstawionej przez
Sejm. Panie Marsza³ku, dziêkujê bardzo.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja mam pytanie.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Senatorze, przepraszam, jedno pytanie.
Ja mam w scenariuszu trzy poprawki, a nie dwie.

Senator Jan Rulewski:

Rzeczywiœcie tak jest, tylko ¿e te dwie nale¿y
przeg³osowaæ ³¹cznie, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ale to proszê siê wyra¿aæ precyzyjnie, Panie Se-

natorze.
Pan senator Wiatr, jak rozumiem, w kwestii

formalnej, tak?

Senator Kazimierz Wiatr:
To znaczy… Bo pan sprawozdawca powiedzia³,

¿e komisja wnosi o przyjêcie ustawy bez popra-
wek, a tego nie ma w sprawozdaniu.

Senator Jan Rulewski:
Bo to jest tylko mój komentarz. Jeœli poprawki

zostan¹ odrzucone, to oczywiœcie Wysoka Izba
podejmuje uchwa³ê o przyjêciu ustawy…

(Senator Kazimierz Wiatr: Czyli nie ma wniosku
o przyjêcie ustawy ani z poprawkami, ani bez po-
prawek…)

54. posiedzenie Senatu w dniu 13 maja 2010 r.
G³osowania 149

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

To znaczy gdy wszystkie poprawki zostan¹ od-
rzucone, ja jako marsza³ek Senatu mogê wnieœæ
o g³osowanie nad przyjêciem ustawy bez popra-
wek, Panie Senatorze.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja jako senator te¿
mogê o to wnieœæ.)

Tak, ale mi te¿ takie prawo przys³uguje, wiêc…
(Senator Kazimierz Wiatr: Ale tak samo ka¿de-

mu senatorowi, Panie Marsza³ku.)
…jestem zabezpieczony na wypadek, gdyby na

przyk³ad pan, Panie Profesorze, nie zechcia³ tego
zrobiæ.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak jest.)
W takim razie poprawka pierwsza, która uzu-

pe³nia lukê prawn¹ poprzez wskazanie tak¿e na
inne przyczyny wygaœniêcia kadencji ni¿ œmieræ
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej uzasa-
dniaj¹ce wskazanie zastêpcy prezesa jako
pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa instytutu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za, 35

– przeciw. (G³osowanie nr 10)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz poprawki druga i trzecia, które przeg³o-

sujemy ³¹cznie.
Poprawka druga przes¹dza, ¿e zastêpcê preze-

sa pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej wskazuje Rada Instytutu Pa-
miêci Narodowej, a poprawka trzecia rozstrzyga,
¿e do czasu powo³ania rady instytutu uprawnie-
nie do wskazania pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa
instytutu przys³uguje tak¿e kolegium instytutu
dzia³aj¹cemu w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 11)

Stwierdzam, ¿e te poprawki zosta³y odrzucone.
I teraz mo¿emy g³osowaæ nad uchwa³¹ w spra-

wie ca³ej ustawy ze zmianami wynikaj¹cymi z po-
prawek.

Obecnoœæ.
Wysoki Senacie, kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

36 – przeciw. (G³osowanie nr 12)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.

Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o wyrobach medycznych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Zdrowia, która po debacie przygotowa³a sprawo-
zdanie; druk nr 867Z.

A pan senator Waldemar Kraska proszony jest
o przedstawienie sprawozdania.

Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Komisja w dniu wczorajszym na posiedzeniu

rozpatrzy³a wnioski zg³oszone do ustawy o wyro-
bach medycznych. Wysoki Senat raczy przyj¹æ
poprawki pierwsz¹, drug¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹,
szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, jedenast¹, dwu-
nast¹, trzynast¹, czternast¹, piêtnast¹, szesna-
st¹, siedemnast¹, osiemnast¹, dziewiêtnast¹,
dwudziest¹, dwudziest¹ pierwsz¹, dwudziest¹
drug¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ czwart¹,
dwudziest¹ pi¹t¹, dwudziest¹ szóst¹, dwudziest¹
siódm¹, dwudziest¹ ósm¹ i dwudziest¹ dziewi¹t¹.

Poniewa¿ czêœæ poprawek to poprawki doty-
cz¹ce w³aœciwie formy gramatycznej, proponu-
jê, ¿eby w bloku przeg³osowaæ poprawki pier-
wsz¹, czwart¹, pi¹t¹, siódm¹, trzynast¹, czter-
nast¹ oraz ósm¹, osiemnast¹, dziewiêtnast¹,
dwudziest¹ trzeci¹ i dwudziest¹ szóst¹. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Micha³ Ok³a jako wniosko-

dawca chce zabraæ g³os?
(SenatorMicha³Ok³a:Dziêkujê,PanieMarsza³ku.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawka-

mi… Jak siê zorientowa³em, w³aœciwie w przypad-
ku wszystkich poprawek komisja proponuje g³o-
sowaæ za, bo pan przedstawi³ taki ca³y…

(Senator Waldemar Kraska: Oprócz dziesi¹tej.)
Oprócz dziesi¹tej, która jak rozumiem, jest wy-

kluczona, bo tak wynika ze scenariusza.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania

nad poprawkami.
Pierwsze g³osowanie to g³osowanie nad blokiem

poprawek: pierwsz¹, czwart¹, pi¹t¹, siódm¹, ósm¹,
trzynast¹, czternast¹.

Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
87 obecnych – wszyscy za. (G³osowanie nr 13)

54. posiedzenie Senatu w dniu 13 maja 2010 r.
150 G³osowania



Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowania

ze s³owniczka ustawy definicji, która nie spe³nia
wymogów zasad techniki prawodawczej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹ i dwudziest¹ siódm¹

g³osujemy ³¹cznie. Maj¹ one charakter uœciœla-
j¹cy i porz¹dkuj¹cy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 15)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta eliminuj¹c pojêcie „impor-

ter”, porz¹dkuje terminologiê ustawy i dostoso-
wuje j¹ do zamieszczonych w niej definicji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 16)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami dziewi¹t¹, jedenast¹ i dwu-

dziest¹ pi¹t¹ g³osujemy ³¹cznie. Eliminuj¹ one
nieprawid³owe legislacyjnie dwukrotne u¿ycie
w jednym ustêpie czêœci wspólnej koñcz¹cej
wyliczenie oraz stosuj¹ poprawne formy gra-
matyczne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 17)
Poprawka przyjêta, a to wyklucza poprawkê

dziesi¹t¹.
Poprawka dwunasta usuwa zbêdny wyraz.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 18)

Poprawka przyjêta.

Poprawka piêtnasta ma na celu wprowadzenie
prawid³owego, zarówno z punktu widzenia praw-
nego, jak i gramatycznego, okreœlenia „zawrzeæ
umowê” zamiast okreœlenia „posiadaæ umowê”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 19)
Poprawka przyjêta.
Poprawka szesnasta uœciœla przepis doty-

cz¹cy obowi¹zku wydawania przez s¹d opiekuñ-
czy zgody na udzia³ w badaniu klinicznym osoby
niebêd¹cej w stanie wyraziæ opinii co do jej ucze-
stnictwa w badaniu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 20)

Poprawka przyjêta.
Poprawka siedemnasta ma charakter porz¹d-

kuj¹cy terminologiê ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 21)
Poprawka przyjêta.
I teraz jest blok: poprawki osiemnasta, dzie-

wiêtnasta, dwudziesta trzecia, dwudziesta szó-
sta maj¹ charakter porz¹dkuj¹co-redakcyjny.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 22)
Poprawki przyjête.
Poprawki dwudziesta i dwudziesta czwarta

ujednolicaj¹ terminologiê ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 23)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwudziesta pierwsza ma na celu

uzupe³nienie przepisu dotycz¹cego delegacji do
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wydania przepisu wykonawczego o okreœlenie
sposobu dokonywania zapisów w systemie infor-
matycznym S³u¿by Celnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta druga zmierza do

uporz¹dkowania terminologii ustawy w za-
kresie stosowania pojêcia „laboratoria ba-
dawcze”.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 25)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta ósma – przypominam, ¿e

nad dwudziest¹ siódm¹ g³osowaliœmy ³¹cznie
z trzeci¹ – zmierza do zapewnienia spójnoœci usta-
wy ze stanem prawnym, w którym nast¹pi³y zmia-
ny w toku prac nad ustaw¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 85 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 26)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dwudziesta dziewi¹ta zmierza do wy-

eliminowania z ustawy przepisu, który ze wzglêdu
na zakres jego regulacji powinien staæ siê przed-
miotem odrêbnej nowelizacji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawka przyjêta.
I g³osowanie nad ustaw¹ w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 28)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wyrobach
medycznych.

Powracamy do punktu czwartego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy –
druk senacki nr 866A.

G³osujemy,oczywiœcienajpierwnadpoprawkami.
Poprawka pierwsza ma na celu wskazanie, ¿e

przepis zmienianej czêœci dotyczy osób, które roz-
poczê³y ju¿ odbywanie kary pozbawienia wolnoœci
w zak³adzie karnym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszycy g³osowali

za. (G³osowanie nr 29)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga wprowadza do ustawy szereg

zmian bêd¹cych konsekwencj¹ dokonanej usta-
w¹ nowelizacji art. 6.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 30)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia usuwa zbêdne wyra¿enie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami czwart¹ i dziesi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Usuwaj¹ one przepis, który stanowi, ¿e
odbycie kary pozbawienia wolnoœci w systemie
dozoru elektronicznego przez osobê skazan¹ na
karê pozbawienia wolnoœci w wymiarze do sze-
œciu miesiêcy nie stanowi przes³anki powrotu do
przestêpstwa, oraz wprowadzaj¹ przepis przej-
œciowy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 32)
Poprawki przyjête.
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Poprawka pi¹ta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 33)
Poprawka przyjêta.
Poprawka siódma jest konsekwencj¹ zapisania

w ustawie nowej normy, zgodnie z któr¹ skazany
zg³asza gotowoœæ…

(G³os z sali: Teraz szósta.)
A przepraszam. Co ja przeczyta³em? Siódm¹.

Przepraszam, chodzi o poprawkê szóst¹, bardzo
przepraszam, chcia³em przyspieszyæ.

Poprawka szósta jest konsekwencj¹ zapisania
w ustawie nowej normy, zgodnie z któr¹ skazany
zg³asza gotowoœæ do zainstalowania elektronicz-
nego urz¹dzenia rejestruj¹cego podmiotowi pro-
wadz¹cemu centralê monitorowania, a nie pod-
miotowi dozoruj¹cemu.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 34)
Poprawka przyjêta.
I terazpoprawkasiódma–ujednolicaterminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 35)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma okreœla, jakie wymogi powinny

spe³niaæ osoby zatrudnione w podmiocie prowa-
dz¹cym centralê monitorowania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 36)
Poprawka przyjêta.
Poprawkadziewi¹taprecyzuje redakcjêprzepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 37)
Nad poprawk¹ dziesi¹t¹ ju¿ g³osowaliœmy ³¹cz-

nie z czwart¹.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad ca³oœci¹
ustawy.

Proszê bardzo.
Przycisk obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 38)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
œci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego.

Powracamy do punktu pi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywil-
nego.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, które po debacie przygo-
towa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie – to
jest druk nr 863Z. Sprawozdawc¹ jest pan sena-
tor Zientarski.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja rekomenduje Izbie przyjêcie ustawy

bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy sprawozdawca mniejszoœci po³¹czonych
komisji…

(G³osy z sali: Chcia³by zabraæ g³os.)
Pan Stanis³aw Piotrowicz chcia³by zabraæ g³os.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Generalnie jesteœmy za tym, ¿eby wprowadziæ

do s¹dów mo¿liwoœæ rejestrowania dŸwiêku, a je-
¿eli to bêdzie mo¿liwe – tak¿e obrazu. Chodzi
o prawid³ow¹ kontrolê tego, co dzieje siê w s¹dzie.
Zdarzaj¹ siê bowiem takie sytuacje, ¿e strony ma-
j¹ zastrze¿enia co do tego, ¿e nie wszystko, co za-
prezentowano przed s¹dem, nie wszystko, co po-
wiedzieli œwiadkowie, zosta³o odnotowane w pro-
tokole. Rejestracja dŸwiêku czy te¿ obrazu ma ta-
k¹ kontrolê umo¿liwiæ. W sytuacjach spornych,
jeœli strony mia³yby zastrze¿enia co do tego, ¿e s¹d
nie zanotowa³ wszystkiego, co powiedzia³ œwia-
dek, istnia³aby mo¿liwoœæ odtworzenia dŸwiêku
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i skontrolowania tego. Wobec tego jesteœmy za
tym, ¿eby wprowadziæ rejestracjê dŸwiêku i obra-
zu, je¿eli to bêdzie mo¿liwe, do s¹dów. Nasze za-
niepokojenie budzi zaœ fakt, ¿e z chwil¹ wejœcia
w ¿ycie tej ustawy nie bêdzie siê sporz¹dza³o pro-
toko³u pisemnego. Rodzi siê pytanie, w jaki spo-
sób sêdzia bêdzie pisa³ uzasadnienie i w jaki spo-
sób strony bêd¹ mog³y dowiedzieæ siê, co siê tam
znajduje, skoro przepis powiada tak: je¿eli jest to
niezbêdne dla zapewnienia prawid³owego toku
orzekania w sprawie, prezes s¹du na wniosek
przewodnicz¹cego mo¿e zarz¹dziæ sporz¹dzenie
odpowiedniej transkrypcji. Poprawka zmierza do
tego, aby przewodnicz¹cy zarz¹dza³ to na wniosek
strony. No, przecie¿ strony procesu powinny mieæ
mo¿liwoœæ kontroli nad tym, co siê dzieje
w s¹dzie. Ju¿ nie mówiê o tym, w jaki sposób in-
stancje odwo³awcze bêd¹ z tego korzystaæ, skoro
nie bêdzie formy pisemnej. Podczas posiedzenia
komisji przedstawiciel resortu, odpowiadaj¹c na
pytanie, zapewnia³, ¿e oprócz rejestracji dŸwiêku
bêdzie prowadzony na dotychczasowych zasa-
dach protokó³. Okazuje siê, ¿e to jest nie do koñca
prawid³owe. Dziœ wiemy, ¿e bêdzie inaczej. Bêdzie
tylko rejestracja dŸwiêku, a protoko³y w dotych-
czasowy sposób nie bêd¹ prowadzone. Poprawka
zmierza do tego, aby uzdrowiæ tê sytuacjê.

Druga poprawka mniejszoœci mówi o tym, ¿eby
s¹dy w zakreœlonym terminie zosta³y wyposa¿one
w urz¹dzenia rejestruj¹ce dŸwiêk. Je¿eli nie bê-
dzie takiego przepisu, to lata bêd¹ up³ywaæ i byæ
mo¿e nigdy nie dojdzie do wprowadzenia rejestra-
cji dŸwiêku. Wi¹¿e siê z tym trzecia poprawka.
Podczas posiedzenia komisji by³o deklarowane
przez ministerstwo, ¿e w terminie do 31 grudnia
2012 r. s¹dy bêd¹ wyposa¿one w takie urz¹dze-
nia, a poprawka zmierza do tego, ¿eby to nie by³a
tylko werbalna deklaracja. Dlatego znalaz³a ona
odzwierciedlenie w zapisie ustawowym. To rów-
nie¿ pozwoli ministerstwu ubiegaæ siê o zagwa-
rantowanie w przysz³ym bud¿ecie œrodków na re-
alizacjê tego zapisu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Zbigniew Cichoñ

lub pozosta³y senator sprawozdawca Pawe³ Kli-
mowicz chc¹ zabraæ g³os?

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Króciutko. Wniosek o wprowadzenie równoleg-

³ego zapisu w formie tradycyjnej, pisemnej, czyli

transkrypcji tego, co jest zarejestrowane na
urz¹dzeniu dŸwiêkowym, znajduje g³êbokie uza-
sadnienie, gdy¿ jest to narzêdzie pracy. Protokó³
jest narzêdziem pracy zarówno sêdziego jak
i pe³nomocników, obroñców oraz stron. Proszê
pañstwa, to, co siê w tej chwili proponuje – zlikwi-
dowanie narzêdzia pracy, to jest tak, jakby chi-
rurgowi zaproponowaæ wspania³y tomograf kom-
puterowy, ale zabraæ mu narzêdzia chirurgiczne.
Nie pope³niajmy tego b³êdu. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem komisji o przyjêcie
ustawy bez poprawek, a potem ewentualnie – zo-
baczymy, jakie bêd¹ wyniki – dalsze g³osowania.

Obecnoœæ.
Kto jest za przyjêciem ustawy bez poprawek?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, na 86 obecnych senatorów

32 g³osowa³o za, 43 – przeciw, 11 wstrzyma³o siê
od g³osu. (G³osowanie nr 39)

Wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek zo-
sta³ odrzucony. (Oklaski)

W zwi¹zku z tym g³osujemy nad poprawk¹ pier-
wsz¹. Zmierza ona do nadania przepisowi popra-
wnego brzmienia z punktu widzenia regu³ jêzyka
polskiego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 60 g³osowa³o za,

17 – przeciw, 11 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 40)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Druga poprawka zmierza do przyznania prze-

wodnicz¹cemu sk³adu sêdziowskiego kompeten-
cji do decydowania o sporz¹dzeniu pisemnej wer-
sji protoko³u elektronicznego, przy jednoczesnym
przyznaniu stronie uprawnienia do z³o¿enia
wniosku w tym przedmiocie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

20 – przeciw, 13 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 41)

Poprawka przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, silentium.
Trzecia poprawka ma na celu wprowadzenie do

ustawy terminu, w którym wszystkie s¹dy po-
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wszechne powinny zostaæ wyposa¿one w urz¹dze-
nia umo¿liwiaj¹ce rejestrowanie dŸwiêku albo ob-
razu i dŸwiêku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

29 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 42)

Poprawka przyjêta.
Mo¿emy g³osowaæ nad ustaw¹ z poprawkami.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, na 87 obecnych senatorów

78 g³osowa³o za, 2 – przeciw, 7 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 43)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

Powracamy do punktu szóstego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy –
Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks kar-
ny skarbowy oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Ustawodawcza wnosi o przyjêcie usta-
wy bez poprawek, druk nr 865A.

G³osujemy nad tym wnioskiem komisji.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 44)

Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-
wie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy,
ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych
innych ustaw.

Powracamy do punktu siódmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowis-
ku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochro-
nie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Œrodowiska oraz Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, które po
debacie przygotowa³y wspólne sprawozdanie,
druk nr 860Z.

Proszê pana senatora Gorczycê o przedstawie-
nie sprawozdania.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, mam przyjemnoœæ poinformowaæ,

¿e wczoraj na wspólnym posiedzeniu Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej oraz Komisji Œrodowiska, po rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w toku debaty, komisje po-
par³y poprawki: drug¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹,
dziewi¹t¹, trzynast¹, czternast¹, piêtnast¹ i szes-
nast¹, zawarte w zestawieniu wniosków i wnosz¹
o przyjêcie ich przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby za-

braæ g³os? To dotyczy senatorów Pupy i Skurkie-
wicza.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Prosimy tylko o poparcie wszystkich poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wszystkich. Rozumiem, dobrze.
Przystêpujemy do g³osowania. Najpierw g³osu-

jemy nad poprawkami.
Proszê pañstwa, nad poprawkami pierwsz¹

i czwart¹ g³osujemy ³¹cznie. Poprawki pierwsza
i czwarta eliminuj¹ z ustawy przepisy wy³¹czaj¹ce
mo¿liwoœæ wniesienia za¿alenia na postanowienie
o zawieszeniu postêpowania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za,

46 – przeciw. (G³osowanie nr 45)
Poprawki odrzucone.
Poprawka druga zmierza do wyeliminowania

kolizji miêdzy przepisami niniejszej ustawy
a przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju us³ug
i sieci telekomunikacyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 46)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia rozszerza o marsza³ka woje-

wództwa kr¹g podmiotów, których opinii nale¿y
zasiêgn¹æ przed wydaniem postanowienia
w sprawie obowi¹zku przeprowadzenia oceny od-
dzia³ywania na œrodowisko.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 47)

Poprawka odrzucona.
Poprawka pi¹ta rozszerza o marsza³ka wojewó-

dztwa kr¹g podmiotów, których opinii nale¿y za-
siêgn¹æ przed wydaniem postanowienia okreœla-
j¹cego zakres raportu o oddzia³ywaniu przedsiêw-
ziêcia na œrodowisko.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 37 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 48)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta usuwa rozbie¿noœci powsta³e

w wyniku wprowadzania przez niniejsz¹ noweli-
zacjê zmian do ustawy o udostêpnianiu informa-
cji o œrodowisku.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 61 g³osowa³o za,

26 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma usuwa rozbie¿noœci powsta-

³e w wyniku wprowadzenia przez niniejsz¹ nowe-
lizacjê zmian do ustawy o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i ustawy – Prawo budowlane.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za,

27 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma usuwa z przepisu niemaj¹cy ¿a-

dnej treœci normatywnej zwrot „z zastrze¿eniem”.
Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 51)
Poprawka przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta eliminuje kolizjê pomiêdzy

brzmieniem ustawy o udostêpnianiu informacji

o œrodowisku, nadanym niniejsz¹ nowelizacj¹,
a brzmieniem wprowadzonym przez ustawê
o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunika-
cyjnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 52)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami dziesi¹t¹ i jedenast¹ g³osu-

jemy ³¹cznie. Rozszerzaj¹ one o marsza³ka woje-
wództwa kr¹g podmiotów, z którymi nale¿y do-
konaæ uzgodnienia decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach, je¿eli przeprowadzana jest
ocena oddzia³ywania na œrodowisko danego
przedsiêwziêcia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,

47 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 53)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka dwunasta ma na celu pozostawienie

w nowelizowanej ustawie regulacji mówi¹cej, i¿
organ zawiesza postêpowanie w sprawie wydania
okreœlonych decyzji o œrodowiskowych uwarun-
kowaniach do czasu zakoñczenia oceny oddzia³y-
wania przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 42 g³osowa³o za,

45 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 54)

Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy zatem nad poprawk¹ trzynast¹,

która ma charakter redakcyjny i zapewnia popra-
wnoœæ gramatyczn¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 55)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta jednoznacznie precyzuje,

¿e gospodarka leœna prowadzona jest na podsta-
wie planów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 56)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka piêtnasta poszerza katalog dopusz-

czalnych zabiegów w obrêbie korony drzewa.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 88 obecnych senatorów wszyscy g³sowali

za. (G³osowanie nr 57)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szesnasta usuwa z przepisu niema-

j¹cy treœci normatywnej zwrot „z zastrze¿eniem”.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przypominam, ¿e dwa razy usunêliœmy z tej

ustawy zwrot „z zastrze¿eniem”.
G³osowanie nad podjêciem uchwa³y w sprawie

tej ustawy w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

8 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 59)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œro-
dowisko oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnoœci.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej. Po debacie przygotowa³a
ona sprawozdanie, które przedstawi senator Ma-
rek Trzciñski. Jest to druk nr 868Z.

Proszê, Panie Senatorze.

Senator Marek Trzciñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej rekomenduje

przyjêcie wszystkich poprawek z wyj¹tkiem
pi¹tej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, to jest wniosek komisji.
Czy senatorowie wnioskodawcy Trzciñski,

Smulewicz i Idczak chcieliby zabraæ g³os?
(G³osy z sali: Nie, dziêkujemy.)
Dziêkujê.
Zatem przystêpujemy do g³osowania, najpierw

nad wnioskiem komisji o przyjêcie ustawy bez po-
prawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,

83 – przeciw. (G³osowanie nr 60)
Wniosek zosta³ odrzucony.
G³osujemy zatem nad poprawkami.
Poprawka pierwsza uprawnia wojewódzkiego

inspektora nadzoru budowlanego do tego, aby
wezwa³ inspektora powiatowego do przeprowa-
dzenia kontroli wskazanej budowy lub robót bu-
dowlanych w zakresie stosowania okreœlonych
wyrobów budowlanych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za,

32 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 61)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wyraŸnie wskazuje, ¿e organ

nadzoru budowlanego lub upowa¿niona przez
niego osoba ma prawo wstêpu na teren budowy,
je¿eli znajduj¹ siê na niej wyroby budowlane. Po-
prawka zmierza ponadto do usuniêcia z ustawy
przepisu, na podstawie którego do kontroli wyro-
bu budowlanego na terenie budowy stosuje siê
odpowiednio wszystkie przepisy o kontroli takich
wyrobów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Proszê o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 31 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 62)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia uprawnia organ nadzoru bu-

dowlanego do pobierania próbek wyrobu budow-
lanego z wyrobów budowlanych sk³adowanych na
terenie budowy, je¿eli budowa prowadzona jest
w ramach dzia³alnoœci gospodarczej inwestora
lub obiekt budowlany jest wznoszony w celu
wprowadzenia go do obrotu.

Obecnoœæ.

54. posiedzenie Senatu w dniu 13 maja 2010 r.
G³osowania 157

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 51 g³osowa³o za,

36 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 63)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta upowa¿nia organ nadzoru

budowlanego do wydania postanowienia w przed-
miocie zabezpieczenia wyrobu budowlanego tylko
wówczas, gdy dokumenty wskazuj¹, ¿e wyrób bu-
dowlanyniespe³niawymagañokreœlonychustaw¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 52 g³osowa³o za,

34 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 64)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta przes¹dza, ¿e do kontroli wyro-

bów budowlanych nie stosuje siê przepisów usta-
wy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, chyba
¿e w wyniku ustaleñ kontroli wyrobu zachodzi ko-
niecznoœæ przeprowadzenia kontroli dzia³alnoœci
gospodarczej przedsiêbiorcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 36 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 65)

Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka szósta wskazuje, ¿e organ nadzoru

budowlanego mo¿e poddaæ zabezpieczony wy-
rób budowlany albo jego partiê badaniom lub
zleciæ ich przeprowadzenie w takim zakresie, ja-
ki jest niezbêdny na podstawie dokumentów
i dowodów.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 54 g³osowa³o za,

33 – przeciw…
(G³os z sali: Trzydziestu trzech siê wstrzyma³o!)
Tak, przepraszam bardzo. Na 87 obecnych se-

natorów 54 g³osowa³o za, 33 senatorów wstrzy-
ma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)

Poprawka przyjêta.
G³osujemy nad ustaw¹ w ca³oœci
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 87 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,
3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 67)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnoœci.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Piêknych
w Poznaniu.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 68)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii Sztuk Piêknych w Pozna-
niu. Przypominam, ¿e bêdzie siê nazywa³a Uni-
wersytet Artystyczny.

(Poruszenie na sali)
(G³osy z sali: Nieee…)
Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek. Druk senacki nr 862A.

Mo¿emy g³osowaæ nad tym wnioskiem komisji.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê pañstwa, podajê wyniki.
Na 84 senatorów 83 g³osowa³o za, 1– przeciw.

(G³osowanie nr 69)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat

podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Proszê pañstwa, teraz punkt jedenasty porz¹d-
ku obrad, ale ja go nie mam w scenariuszu… Ro-
zumiem, jest to g³osowanie jest zdjête. Tak?

(G³os z sali: Nie ma jeszcze sprawozdania.)
Niemaprzygotowanegosprawozdania…Dobrze.
Poniewa¿ nie ma opinii… Proszê pañstwa, to

nie jest wniosek pilny, zatem mo¿emy spokojnie
to zostawiæ – pytam w³adz orientuj¹cych siê w tej
sprawie – i g³osowaæ na nastêpnym posiedzeniu
Senatu. Tak? Dobrze.

Proszê pañstwa, w zwi¹zku z podjêtymi uchwa-
³ami proszê senatorów sprawozdawców o repre-
zentowanie Senatu w toku rozpatrywania uchwa³
Senatu przed komisjami sejmowymi.

Porz¹dek obrad piêædziesi¹tego czwartego po-
siedzenia zosta³ wyczerpany.
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(Poruszenie na sali)
(Senator Jadwiga Rotnicka: A informacja

o CBA?)
(G³os z sali: Jeszcze CBA.)
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, przystêpujemy do oœwiadczeñ

senatorów poza porz¹dkiem obrad. ¯egnam siê
z pañstwem, do 26 maja.

(G³os z sali: Nad informacj¹ siê nie g³osuje.)
Oczywiœcie. Proszê pañstwa, ¿eby nie by³o w¹t-

pliwoœci: nad informacj¹ siê nie g³osuje. My jej
wys³uchaliœmy i j¹ przedyskutowaliœmy. Dziêku-
jê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê panów senatorów, rozmowy proszê

przenieœæ do kuluarów, bo jest jeszcze mo¿liwoœæ
wyg³oszenia oœwiadczeñ, do czego zapraszam.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o opuszczenie sali, je¿eli ktoœ nie

zamierza uczestniczyæ w czêœci posiedzenia
poœwiêconej wyg³aszaniu oœwiadczeñ.

Dobrze. Jako pierwszy pan senator Kaleta.
Proszê.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na moje rêce wp³ynê³a treœæ uchwa³y podjêtej

przez Radê Miasta Leszna, która dotyczy likwida-
cji 69. Leszczyñskiego Pu³ku Przeciwlotniczego
imienia genera³a dywizji Stefana Roweckiego
„Grota”. Chcia³bym skierowaæ do pana ministra
Klicha oœwiadczenie w postaci treœci tej uchwa³y.
Oto treœæ.

Rada Miejska Leszna wyra¿a niezadowolenie
wobec decyzji podjêtej przez ministra obrony na-
rodowej, dotycz¹cej likwidacji 69. Leszczyñskiego
Pu³ku Przeciwlotniczego imienia genera³a dywizji
Stefana Roweckiego „Grota”. Wyra¿a tak¿e ubole-
wanie nad faktem nieuwzglêdnienia przez mini-
stra obrony narodowej stanowisk rady miejskiej
Leszna oraz leszczyñskiego spo³eczeñstwa pod-
czas podejmowania tej decyzji. Zobowi¹zuje siê
prezydenta Leszna, wojewodê wielkopolskiego
oraz parlamentarzystów okrêgu kalisko-lesz-
czyñskiego do poinformowania ministra obrony
narodowej o podjêtym stanowisku.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e decyzja podjêta
przez ministra obrony narodowej praktycznie
przes¹dza o likwidacji 69. Leszczyñskiego Pu³ku
Przeciwlotniczego, który nierozerwalnie zwi¹za³
siê z histori¹ miasta i jego obywateli, kontynuuj¹c

szczytne tradycje polskiego orê¿a, zapocz¹tkowa-
ne przez stacjonuj¹ce wczeœniej w mieœcie:
55. Poznañski Pu³k Piechoty, 1. Pu³k Strzelców
Wielkopolskich i 3. Pu³k U³anów Wielkopolskich,
czyli poŸniejszy 17. Pu³k U³anów Wielkopolskich
imienia króla Boles³awa Chrobrego.

Decyzja ministra mija siê z oczekiwaniami mie-
szkañców Leszna, w tym szczególnie leszczyñ-
skiej m³odzie¿y, organizacji pozarz¹dowych i in-
nych œrodowisk skupionych wokó³ leszczyñskie-
go pu³ku. Sposób przedstawienia informacji na
temat podjêtych dzia³añ wobec garnizonu lesz-
czyñskiego nie przystoi wobec wagi tej decyzji.

W dniu 26 lutego 2010 r., prezydent miasta
Leszna, zwróci³ siê pismem kierowanym do mini-
stra obrony narodowej z apelem o podjêcie wszel-
kich starañ i dzia³añ maj¹cych na celu utrzyma-
nie obecnego statusu naszego leszczyñskiego
pu³ku. Brak odpowiedzi na wspomniane pismo
oraz lakoniczne i ma³o analityczne informacje na
temat zmian, jakie dotkn¹ 69. Leszczyñski Pu³k
Przeciwlotniczych, prezentowane w trakcie spot-
kania z dziennikarzami, które mia³o miejsce pod-
czas wizyty ministra obrony narodowej w Le-
sznie, nie wspó³graj¹ z wag¹ tej decyzji i ich wp³y-
wem na ¿ycie miasta Leszna. Panie Marsza³ku,
bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Klimowicz, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Oœwiadczenie kierujemy do pana Donalda Tus-

ka, prezesa Rady Ministrów.
Zwracamy siê do Pana Premiera z wnioskiem

o zajêcie stanowiska w sprawie ustanowienia pro-
gramu wieloletniego pod nazw¹ „Przebudowa
Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krako-
wie”. Kwestia ta by³a przedmiotem licznych wy-
st¹pieñ zarówno na forum Sejmu, jak i Senatu,
a w œlad za tym tak¿e odpowiedzi przedstawia-
nych z upowa¿nienia Pana Premiera oraz bezpo-
œrednio przez ministra zdrowia. Chodzi miêdzy in-
nymi o wniosek komisji Senatu z 2008 r., wy-
st¹pienia grupy senatorów z 22 kwietnia 2009 r.,
interpelacje i zapytania poselskie z roku 2008 r.,
oznaczone numerami: 4658, 2486, 2279. W od-
powiedziach jednoznacznie wskazywano na uza-
sadnienie dla realizacji tego programu.

Wed³ug stanowiska ministra zdrowia, które zo-
sta³o przekazano marsza³kowi Senatu 28 maja
2009 r., cytujê: „ostatecznie treœæ wy¿ej wymie-
nionego programu wieloletniego zosta³a uzgo-
dniona i przedstawiona w celu uzyskania zgody
Prezesa Rady Ministrów”.
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Sprawa by³a tak¿e przedmiotem licznych wy-
st¹pieñ w³adz lokalnych, wraz z deklaracjami
wspó³finansowania,a tak¿e innych instytucji i osób.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, a tak¿e z³o¿one
w sprawie deklaracje, stan zaawansowania prac,
a przede wszystkim zasadnoœæ realizacji progra-
mu, zwracamy siê do Pana Premiera z proœb¹
o podjêcie decyzji w tej sprawie.

Oœwiadczenie podpisali równie¿: przewodni-
cz¹cy senackiej Komisji Zdrowia, pan senator W³a-
dys³aw Sidorowicz, pan senatora Micha³ Ok³a, pan
senator Rafa³ Muchacki, Pawe³ Klimowicz, Janusz
Sepio³ i Stanis³aw Bisztyga. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Gogacz:
Oœwiadczenie swoje kierujê do pani minister na-

uki i szkolnictwa wy¿szego, Barbary Kudryckiej.
W zwi¹zku ze skierowan¹ do mnie proœb¹ o po-

moc w utworzeniu kierunku „elektroradiologia”
w ramach studiów wy¿szych dla techników elek-
troradiologii, proszê o poinformowanie mnie, dla-

czego ten kierunek nie znalaz³ siê w rozporz¹dze-
niu ministra nauki i szkolnictwa wy¿szego, z dnia
12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kszta³ce-
nia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów
kszta³cenia, a tak¿e trybu tworzenia i warunków,
jakie musi spe³niaæ uczelnia, by prowadziæ studia
miêdzykierunkowe oraz makrokierunki.

Nieumieszczenie kierunku „elektroradiologia”
w przywo³anym rozporz¹dzeniu sprawia, ¿e techni-
cy elektroradiologii nie mog¹ kontynuowaæ nauki
poza uczelni¹ publiczn¹. Wydaje siê, ¿e jest to ogra-
niczanie technikom elekroradiologii mo¿liwoœci wy-
boru miejsca i formy odbycia studiów wy¿szych.

Diagnostyka, a w tym szczególnie elektroradio-
logia, jest warunkiem koniecznym prawid³owego
leczenia, prawid³owej terapii. St¹d moje zapyta-
nie, jak na wstêpie. Dziêkujê bardzo. Stanis³aw
Gogacz.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ komunikaty? Nie ma komunika-

tów.
Wobec tego zamykam piêædziesi¹te czwarte po-

siedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siód-
mej kadencji. Dziêkujê bardzo.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)

(Koniec posiedzenia o godzinie14 minut 50)
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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 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
13 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . . - + - + + + + + + + +
14 Z.J. Cichoñ . - - + + + + + ? - + - + + + + + + + .
15 L. Cichosz + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
16 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
17 G. Czelej + - - + + + + + ? - + - + + + + + + # #
18 W. Dajczak + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
19 W.J. Dobkowski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
20 J. Dobrzyñski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
21 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 P.K. G³owski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
23 S. Gogacz + - - + . + + + ? - + - + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 H. Górski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
36 S. Karczewski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
37 L. Kieres . . . . . + + + + + - + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
42 S. Kogut + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy + - - + + + + + ? - + - + + + + + # + +
47 W.J. Kraska + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + - - + + + + + ? . . . . + + + + + + +
51 A. Massalski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
53 T. Misiak . . + + + + + + + + - + + + + + + + + +
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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 A. Misio³ek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
59 J. Olech + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl . - - + + ? + + ? - + - + + + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 A. Person . + + + + + + # + + - + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
67 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
68 S. Piotrowicz + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
69 Z.S. Pupa + - - + + + + + ? - + - + + . + + + + +
70 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
71 M.D. Rocki + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
72 Z. Romaszewski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
74 J. Rulewski . . . . . . . . . + - + + + + + + + + +
75 C.W. Ryszka + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
76 S. Sadowski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
77 J. Sepio³ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
78 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
79 T.W. Skorupa + - - + + + + + + - + - + + + + + + + +
80 W. Skurkiewicz + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
81 E.S. Smulewicz . + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
82 J. Swakoñ + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
83 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + - + + . + + + + + +
84 A. Szewiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
85 G.A. Sztark + + + + + + + + + + ? + + + + + + + + +
86 M. Trzciñski . + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
87 P. Wach + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
88 K.A. Wiatr + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
89 M.S. Witczak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
90 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
91 G.M. Wojciechowski + - - + + + + + ? - + - + + + + + + + +
92 M. Wojtczak . . + + + + + + + + - + + + + + + + + +
93 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
94 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
95 K.P. Zaremba ? - + + + + + + + + + - + + + + + + + +
96 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
97 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +

Obecnych 76 82 84 84 83 85 85 85 85 87 87 87 87 87 87 87 88 86 87 86
Za 75 47 52 84 83 84 85 84 52 52 36 51 87 86 87 86 88 84 86 84
Przeciw 0 35 32 0 0 0 0 0 0 35 49 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 1 0 0 33 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski ? + + + + + - + + + ? + + + + + + + - +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
6 G.P. Banaœ + + . + + + + + + + + + + + + + + + - +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + ? + + + + + + + ? - +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + + . -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
14 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
15 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
16 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + . + + + - +
18 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
21 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + . + + + . + . . + + -
25 R.J. Górecki . . . . . . + + + + + + + + + + + + ? ?
26 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + . - +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
36 S. Karczewski + . + + + + + + + + + + + + + + + + - +
37 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
51 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
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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 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
55 A.A. Motyczka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ?
58 M. Ok³a . + + + + + + + + + + + + + + + + . . +
59 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 A. Person + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
67 K.M. Piesiewicz + + + + + . + + + + . + + + + + + + - +
68 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + . + - +
70 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
71 M.D. Rocki + + + + + + + . + + + + + + + + + + + -
72 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
73 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
74 J. Rulewski + + + + + . + + + + + + + + + + + + - +
75 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
76 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
77 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + # + + ? ?
78 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
80 W. Skurkiewicz + + . + + + + + + + + + + + + + + + - +
81 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
82 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
83 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 A. Szewiñski + + + . + + + + + + + + + + + + + + + +
85 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ?
86 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? -
87 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
89 M.S. Witczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
90 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
92 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ?
94 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
95 K.P. Zaremba + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
96 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? ?
97 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?

Obecnych 86 86 85 86 87 85 88 87 88 87 87 88 88 87 87 87 86 86 86 88
Za 85 86 85 86 87 85 87 87 88 86 86 88 88 87 87 86 86 85 32 60
Przeciw 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 17
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 11 11
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + ? ? ? ? ? + ? + + + + - + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
5 M. Augustyn - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
8 J. Bergier - + + + - + - - + + + + + - + + + + + -
9 S. Bisztyga - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
13 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
14 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + ? + + . + + + + + + + -
15 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
16 W. Cimoszewicz + + + + + + - - + + + + + - + + + + + +
17 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
18 W. Dajczak + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
19 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + -
20 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + . + + + + + + -
21 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 P.K. G³owski ? ? + + - + - - + + + + - - + + + + + -
23 S. Gogacz + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
24 S.A. Gorczyca - + + + - + - - + + + + - + + + + # + -
25 R.J. Górecki ? - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
26 H. Górski + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
27 M.T. Grubski - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
28 P.A. Gruszczyñski - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak + + + + + + + + ? + + + + + + + + + + -
32 S.A. Iwan + + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
33 K. Jaworski + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
34 S. Jurcewicz - - + + - + - - + + + + - ? + + + + + -
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
36 S. Karczewski + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + -
37 L. Kieres ? - ? + - + - - + + + + - - + + + + + -
38 K.M. Kleina - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
39 M. Klima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
41 R. Knosala + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
42 S. Kogut + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
43 M. Konopka - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
45 S. Kowalski + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
46 N.J. Krajczy + + + + + + + + ? ? ? + + + + + + + + -
47 W.J. Kraska + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + -
51 A. Massalski + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
52 Z.H. Meres + + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
53 T. Misiak ? ? ? + + + + + + + . . + + + + + + + +
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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 A. Misio³ek + + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
55 A.A. Motyczka + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
56 R.K. Muchacki + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
57 I. Niewiarowski ? ? ? + - + - - + + + + - - + + + + + -
58 M. Ok³a + - + + . + - - + + + + - - + + + + + -
59 J. Olech - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
61 A. Owczarek + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
62 M. Pañczyk-Pozdziej ? ? + + - + - - + + + + - - + + + + + -
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + -
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 A. Person - - + + - + - - + + + + - - + + + . + -
66 A.K. Piechniczek + + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
67 K.M. Piesiewicz + - . + - + - - + . + + + - + + + + + -
68 S. Piotrowicz + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
69 Z.S. Pupa + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
70 J.W. Rachoñ - + + + - + - - + + + + - + + + + + + -
71 M.D. Rocki - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
72 Z. Romaszewski + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
73 J. Rotnicka ? - + + - + - - . + + + - - + + + + + -
74 J. Rulewski ? + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
75 C.W. Ryszka + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
76 S. Sadowski + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
77 J. Sepio³ + - ? + + + - - + + + + - - + + + + + -
78 W. Sidorowicz - - + + + + - - + + + + - - + + + + + -
79 T.W. Skorupa + + + + + + + + ? ? + + . + + + + + + -
80 W. Skurkiewicz + + + + + + + + ? ? ? + + + + + + + ? .
81 E.S. Smulewicz - + + + - + - - + + + + - - + + + + + -
82 J. Swakoñ + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
83 Z.M. Szaleniec - + - + - + - - + + + + - - + + + + + -
84 A. Szewiñski + - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
85 G.A. Sztark ? ? + + - + - - + + + + - - + . + + + -
86 M. Trzciñski - + + + - + - - + + + + - - # + + + + -
87 P. Wach - - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
88 K.A. Wiatr + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + + -
89 M.S. Witczak - - + # - + - - + . . + - - + + + + + -
90 E.K. Wittbrodt ? + ? + - + - - + + + + - - + + + + + -
91 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + ? ? + + + + + + + + ? -
92 M. Wojtczak ? - + + - + - - + + + + - - + + + + + -
93 H.M. WoŸniak + - ? + - + - - + + + + - - + + + + + -
94 J. Wyrowiñski - - - + - + - - + + + + - + + + + + + -
95 K.P. Zaremba + + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
96 P.B. Zientarski ? ? ? + - + - - + + + + - + + + + + + -
97 M. Zió³kowski ? ? + + - + - - + + + + - - + + + + + -

Obecnych 88 88 87 88 87 88 88 88 87 86 86 86 86 88 88 87 88 87 88 87
Za 55 52 78 86 41 88 37 37 61 59 82 86 38 42 87 87 88 85 80 4
Przeciw 20 29 2 0 46 0 50 50 0 0 0 0 47 45 0 0 0 1 0 83
Wstrzyma³o siê 13 7 7 1 0 0 1 1 26 27 4 0 1 1 0 0 0 0 8 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69
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 B.M. Borusewicz . . . . . . . . .
12 B. Borys-Damiêcka + + + + - + + + +
13 J.M. Chróœcikowski ? ? ? ? + ? ? + +
14 Z.J. Cichoñ ? ? ? . + ? + + +
15 L. Cichosz ? ? ? ? + ? + + +
16 W. Cimoszewicz + + + + - + + + +
17 G. Czelej ? ? ? ? + ? + + +
18 W. Dajczak ? ? ? ? + ? + + +
19 W.J. Dobkowski ? ? ? ? + ? + + +
20 J. Dobrzyñski ? ? ? ? + ? + + .
21 J. Duda . . . . . . . . .
22 P.K. G³owski + + + + - + + + +
23 S. Gogacz ? ? ? ? + ? + + +
24 S.A. Gorczyca + + . . - + + + +
25 R.J. Górecki + + + + - + + + +
26 H. Górski ? ? ? ? + ? + + +
27 M.T. Grubski + + + + - + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + - + + + +
29 T.J. Gruszka ? ? ? ? + ? ? + +
30 A.S. Grzyb . . . . . . . . .
31 W.L. Idczak ? ? ? ? + ? + + +
32 S.A. Iwan + + + + - + + + +
33 K. Jaworski ? - ? ? . . . + .
34 S. Jurcewicz + + + + - + + + +
35 P.M. Kaleta ? ? ? ? + ? ? + +
36 S. Karczewski ? ? ? ? + ? + + +
37 L. Kieres + + + + - + + + +
38 K.M. Kleina + + + + - + + + +
39 M. Klima . . . . . . . . .
40 P. Klimowicz + + + + - + + + +
41 R. Knosala + + + + - + + + +
42 S. Kogut ? ? ? ? + ? + + +
43 M. Konopka + + + + - + + + +
44 B.J. Korfanty ? ? ? ? + ? + + +
45 S. Kowalski + + + + - + + + +
46 N.J. Krajczy + + ? ? + ? + + +
47 W.J. Kraska ? ? ? ? + ? + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + ? ? + + + + +
51 A. Massalski ? ? ? ? + ? + + +
52 Z.H. Meres + + + + - + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69
54 A. Misio³ek + + + + - + + + +
55 A.A. Motyczka + + + + - + + + +
56 R.K. Muchacki + + + + - + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + - + + ? +
58 M. Ok³a + + + + - + + + +
59 J. Olech + + + + - + + + +
60 W.Z. Ortyl ? ? ? ? + ? + + +
61 A. Owczarek + + + + - + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - + + + +
63 B.J. Paszkowski ? ? ? + + ? + + +
64 Z.M. Paw³owicz . . . . . . . . .
65 A. Person + + + + - + + + +
66 A.K. Piechniczek + + + + - + + + +
67 K.M. Piesiewicz + + + + - + + + -
68 S. Piotrowicz ? ? ? ? + ? + + +
69 Z.S. Pupa ? ? ? ? + ? + + +
70 J.W. Rachoñ + + + + - + + + +
71 M.D. Rocki + + + + - + + + +
72 Z. Romaszewski ? ? ? ? + ? + + +
73 J. Rotnicka + + + + - + + + .
74 J. Rulewski + + + + - + + + +
75 C.W. Ryszka ? ? ? ? + ? + + +
76 S. Sadowski ? ? ? ? + ? + + +
77 J. Sepio³ + + + + - + + - +
78 W. Sidorowicz + + + + - + + + +
79 T.W. Skorupa ? ? ? ? + ? + + +
80 W. Skurkiewicz . . ? ? + ? + + +
81 E.S. Smulewicz + + + + - + + + +
82 J. Swakoñ + + + + - + + + +
83 Z.M. Szaleniec + + + + - + + + +
84 A. Szewiñski + + + + - + + + +
85 G.A. Sztark + + + + - + + + +
86 M. Trzciñski + + + + - + + + +
87 P. Wach + + + + - + + + +
88 K.A. Wiatr ? ? ? ? + ? + + +
89 M.S. Witczak . + + + - + + + +
90 E.K. Wittbrodt + + + + - + + + +
91 G.M. Wojciechowski ? ? ? ? + ? + + +
92 M. Wojtczak + + + + - + + + +
93 H.M. WoŸniak + + + + - + + + +
94 J. Wyrowiñski + + + + - + + + +
95 K.P. Zaremba + + + + ? + + . .
96 P.B. Zientarski + + + + - + + + +
97 M. Zió³kowski + + + + - + + + +

Obecnych 86 87 87 86 87 87 87 87 84
Za 54 55 51 52 36 54 84 85 83
Przeciw 0 1 0 0 50 0 0 1 1
Wstrzyma³o siê 32 31 36 34 1 33 3 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 maja 2010 r.
Wyniki g³osowañ 169





Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 54. posiedzenia Senatu





Dalszy ci¹g przemówienia senatora Stanis³awa Koguta
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Tymczasem pierwsz¹ wci¹¿ wzmacniamy, a drug¹ – nowelizujemy. Có¿ to w ogóle znaczy, ¿eby
zmieniaæ ustawê funkcjonaln¹, która powinna byæ dawno wykonana i zapomniana? Nowelizowanie
ustawy o komercjalizacji PKP, bêd¹cej swoistym programem przekszta³ceñ konkretnej firmy, mo¿na
przyrównaæ do zmiany koni w trakcie przeprawy przez bród. Przecie¿ to zmiana planu w czasie jego
realizacji! Mo¿e siê to niekiedy udaæ, ale zawsze musi kosztowaæ du¿o wysi³ku i przynosiæ jakieœ szkody.

Wysoki Senacie! Ustawa nowelizuj¹ca wybrane przepisy kolejowe jest nastêpnym dowodem braku
wizji rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Rz¹d naszymi rêkami próbuje gasiæ po¿ar, garœci¹ przepi-
sów, jak garœci¹ piasku, zasypuj¹c miejsca, w których tli siê konflikt. Brak w tym jednak refleksji o przy-
sz³oœci, brak wizji. Tak samo jak pasa¿erowie w konsekwencji b³êdów administracji pañstwowej trac¹ za-
ufanie do kolei, tak ja nie mam zaufania do resortu infrastruktury i aparatu rz¹dowego, ¿e to, co planuje,
potrafi wykonaæ profesjonalnie. Dowodem skrajnego amatorstwa jest umieszczenie w art. 1 pkt 1,
w art. 3 w ust. 3b zwrotu o wartoœci nominalnej spó³ki PKP PLK SA. Dobrze, ¿e ju¿ to wy³apa³a i zmienia
nasza komisja. Jaka jest „wartoœæ nominalna” rz¹dowych s³u¿b legislacyjnych, które takie rzeczy wpisu-
j¹ do ustaw? Panie Premierze, czy ktoœ u pana czyta teksty kierowane do parlamentu? Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Tragedia pod Smoleñskiem by³a wa¿nym testem dla pañstwa polskiego i jego struktur. Pozwoli³a

sprawdziæ, jak skutecznie dzia³aj¹ instytucje pañstwa, czy zadania organów w³adzy publicznej s¹ wyko-
nywane nieprzerwanie mimo nadzwyczajnych okolicznoœci, takich jak nag³a œmieræ osób bêd¹cych dys-
ponentami w³adzy.

W przypadku œmierci prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu ustawa o IPN w dotychczasowym kszta³cie nie przewidywa³a prostego i natychmiasto-
wego przejêcia uprawnieñ przez inn¹ osobê. By³o to powa¿ne niedoci¹gniêcie legislacyjne. Prezes IPN ma
ró¿ne kompetencje, których nikt inny nie mo¿e posiadaæ, gdy¿ nie ma ku temu stosownej podstawy praw-
nej. Dzia³anie innych osób w zastêpstwie prezesa IPN, na podstawie obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów,
nale¿a³oby uznaæ za nielegalne. Zastêpca prezesa IPN nie jest upowa¿niony do wykonywania wszystkich
obowi¹zków prezesa IPN. Czyni¹c to, przekracza³by swoje uprawnienia. Jest jasne, ¿e ów stan rzeczy pro-
wadzi do parali¿u IPN, tym bardziej ¿e procedura wyboru nowego prezesa jest doœæ czasoch³onna.

Uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Naro-
dowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu gwarantuje ci¹g³oœæ i stabilnoœæ fun-
kcjonowania IPN. Jasno stanowi, ¿e obowi¹zki prezesa IPN do czasu wyboru nowego prezesa wykonuje
wyznaczony przez marsza³ka Sejmu zastêpca. Dobrym pomys³em by³oby wyznaczenie ustawowego ter-
minu, w którym marsza³ek Sejmu wskazywa³by zastêpcê prezesa IPN maj¹cego wykonywaæ obowi¹zki
prezesa. Móg³by to byæ termin czternastu dni.

Ustawa w znacznym stopniu usprawnia dzia³anie instytucji publicznych w sytuacjach niespodziewa-
nych i kryzysowych. Przyczynia siê do budowy dobrego, nowoczesnego i praworz¹dnego pañstwa przygo-
towanego na ka¿d¹ ewentualnoœæ.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Ustawa o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego zosta³a uchwalona 7 wrzeœnia 2007 r. i wesz³a w ¿ycie 1 wrzeœnia 2009 r. By³a to
nowatorska ustawa, która wprowadza³a do systemu odbywania kary pozbawienia wolnoœci zupe³nie
now¹ instytucjê. Prace nad budow¹ systemu dozoru elektronicznego (SDE) trwa³y cztery lata,
a podpisanie umowy na jego wdro¿enie by³o bardzo wa¿nym wydarzeniem. Polska jest siódmym krajem
europejskim, w którym dzia³a ten system. Jednak w obecnej formie nie funkcjonuje zgodnie
z oczekiwaniami.

Najistotniejsz¹ propozycj¹ zmiany jest kwestia wprowadzenia do ustawy o systemie dozoru elektroni-
cznego mo¿liwoœci objêcia tym systemem znacznie wiêkszej liczby skazanych. Obowi¹zuj¹ce w ustawie
kryteria kwalifikacji skazanych do systemu dozoru elektronicznego okaza³y siê zbyt zawê¿aj¹ce, bardzo
ograniczaj¹ce liczbê skazanych, którzy mogliby nim byæ objêci. Nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e w pier-
wszych miesi¹cach wdra¿ania tego systemu w Warszawie, kryterium odbywania kary w ten sposób
spe³nia³o oko³o siedmiuset osób skazanych, ale warunki daj¹ce mo¿liwoœæ odbywania kary w tym syste-
mie w ca³ym zakresie spe³nia³o oko³o stu piêædziesiêciu osadzonych.

Sugeruje siê objêcie systemem wszystkich, którzy zostali skazani na krótkoterminowe kary pozbawie-
nia wolnoœci, to jest do jednego roku. Obecnie obowi¹zuj¹ca ustawa zak³ada, ¿e o odbywanie kary pozba-
wienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego mog¹ ubiegaæ siê jedynie osoby, które zosta³y skaza-
ne na kary do jednego roku pozbawienia wolnoœci, ale tylko w przypadku, gdy pozosta³o nie wiêcej ni¿
szeœæ miesiêcy do zakoñczenia okresu wykonywania kary.

Kolejnym istotnym punktem podlegaj¹cym zmianie jest wyeliminowanie z ustawy obowi¹zku wyra¿a-
nia przez skazanego zgody na objêcie go systemem dozoru elektronicznego. Celem ustawy jest d¹¿enie do
klasycznego sposobu orzekania kar, bez pytania o zgodê, czy tê karê zastosowaæ. Nastêpstwem tego jest
eliminacja odp³atnoœci za u¿ywanie systemu, któr¹ musia³ uiœciæ skazany.

Nastêpn¹ wa¿n¹ zmian¹ jest rezygnacja z dotychczas obowi¹zuj¹cego przepisu, zgodnie z którym ska-
zany obligatoryjnie by³ oddawany pod dodatkowy nadzór kuratora. To dublowanie wykonywania dozo-
rów przez uprawnione podmioty by³o niepotrzebne.

Nowelizacja zawiera jeszcze inne drobniejsze zmiany doprecyzowuj¹ce przepisy, reguluj¹ one równie¿
kwestie techniczno-organizacyjne dotycz¹ce stosowania systemu. Wejœcie w ¿ycie proponowanych
zmian ma uczyniæ ustawê o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie
dozoru elektronicznego skutecznym œrodkiem umo¿liwiaj¹cym czêœci skazanych odbywanie kary poza
zak³adem karnym, a wiêc w warunkach wolnoœciowych, co powinno przyczyniæ siê do poprawy procesu
resocjalizacji. W przypadku skazanych, którzy maj¹ sta³¹ pracê, ucz¹ siê, posiadaj¹ rodziny, monitoring
elektroniczny stanowi represjê karn¹ oddzia³uj¹c¹ wychowawczo, a jednoczeœnie nie powoduje zerwania
przez skazanego wiêzi spo³eczno-ekonomicznych i rodzinnych, do czego prowadziæ mo¿e, i czêsto prowa-
dzi, izolacja wiêzienia. Niniejsza ustawa zmienia ten stan rzeczy. Dziêki przyjêtym rozwi¹zaniom syste-
mem dozoru elektronicznego zostanie objêta zdecydowanie wiêksza liczba osób skazanych. Dziêkujê za
uwagê.

54. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 maja 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 54. posiedzenia Senatu 175



Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W 1998 r. w polskich zak³adach karnych przebywa³o 54,4 tysi¹ca osób, a w 2009 r. ju¿ 85,3 tysi¹ca.

Przed dziesiêcioma laty by³o to stu czterdziestu jeden wiêŸniów na 100 tysiêcy mieszkañców kraju, a obe-
cnie wskaŸnik ten wynosi dwieœcie dwadzieœcia cztery. Dla porównania w 2009 r. w Holandii by³o stu,
a w Szwecji siedemdziesiêciu czterech wiêŸniów na 100 tysiêcy mieszkañców. Innymi s³owy Polska nale-
¿y do niechlubnej czo³ówki krajów europejskich o najwy¿szym wskaŸniku prizonizacji. Sytuacja taka po-
woduje ogromne przeludnienie w zak³adach karnych, co z kolei nie sprzyja jakiejkolwiek resocjalizacji
i poci¹ga za sob¹ wzrost kosztów utrzymania wiêzieñ i osadzonych w nich penitencjariuszy, za co wszyscy
p³acimy.

Musimy ponadto pamiêtaæ, ¿e z jednej strony wci¹¿ jeszcze silne s¹ w naszym kraju tendencje zmierza-
j¹ce do zaostrzenia prawa, co musia³oby skutkowaæ powiêkszaniem siê populacji przebywaj¹cej w zak³a-
dach karnych, z drugiej zaœ strony – nie mo¿na raczej liczyæ na spo³eczne poparcie ewentualnego progra-
mu budowy nowych wiêzieñ.

Procedowana ustawa zmierza do usprawnienia procedur zwi¹zanych ze stosowaniem instytucji wyko-
nywania kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego (SDE). Projekt ustawy zak³ada
miêdzy innymi objêcie systemem dozoru elektronicznego wiêkszej liczby skazanych, poprzez przyjêcie
za³o¿enia, ¿e mo¿liwoœæ odbywania kary w tym systemie bêd¹ mieli wszyscy skazani na tak zwane krótko-
terminowe kary pozbawienia wolnoœci – do roku. Kolejnym istotnym elementem nowelizacji jest zmiana
filozofii stosowania dozoru elektronicznego jako jednego z systemów wykonywania kary pozbawienia
wolnoœci. Ustawa zak³ada rezygnacjê z obowi¹zku uzyskania zgody skazanych na objêcie systemem do-
zoru elektronicznego, a o wykonaniu kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego de-
cydowaæ bêdzie autonomicznie w³aœciwy s¹d penitencjarny. Wa¿nym elementem nowelizacji jest tak¿e
rezygnacja z dotychczas obowi¹zuj¹cego przepisu, zgodnie z którym skazany odbywaj¹cy karê pozbawie-
nia wolnoœci w SDE by³ obligatoryjnie oddawany pod dozór kuratora s¹dowego, którego zadania bêdzie
pe³ni³ teraz elektroniczny system dozoru.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e wejœcie w ¿ycie proponowanych zmian uczyni ustawê o wykonywaniu
kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego skutecznym œrod-
kiem umo¿liwiaj¹cym czêœci skazanych odbywanie kary poza zak³adem karnym, a wiêc w warunkach
wolnoœciowych, co powinno przyczyniæ siê w sposób oczywisty do poprawy procesu resocjalizacji.
W przypadku skazanych, którzy maj¹ sta³¹ pracê, ucz¹ siê, posiadaj¹ rodziny, monitoring elektroniczny
stanowi represjê karn¹ oddzia³uj¹c¹ wychowawczo, a jednoczeœnie nie powoduje zerwania przez skaza-
nego wiêzi spo³eczno-ekonomicznych i rodzinnych, do czego prowadziæ mo¿e, i czêsto prowadzi, izolacja
wiêzienna.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! G³êboko wierzê, ¿e potencja³ systemu dozoru elektronicznego i jego
mo¿liwoœci zostan¹ w pe³ni wykorzystane. Bior¹c pod uwagê przytoczone argumenty, popieram przed³o-
¿ony projekt ustawy i bêdê g³osowa³ za jego przyjêciem.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem pi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego stanowi wa¿ny

krok na drodze do unowoczeœnienia i usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwoœci. Jako zasadê
ustawa wprowadza sporz¹dzanie protoko³u za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego dŸwiêk lub ³¹cznie ob-
raz i dŸwiêk. Jest to zmiana rewolucyjna na wielu p³aszczyznach. Przede wszystkim zapewnia lepsz¹ rea-
lizacjê zasady prawdy obiektywnej, pozwala sêdziemu trafniej oceniæ materia³ dowodowy w sprawie.
W œwietle dotychczasowych przepisów protoko³y obligatoryjnie by³y sporz¹dzane w formie pisemnej. By³o
to uci¹¿liwe, zw³aszcza w przypadku spraw trwaj¹cych latami, gdy sêdzia wydaj¹c wyrok, móg³ nie pa-
miêtaæ, jakie wra¿enie odniós³ po przes³uchaniu danego œwiadka czy w trakcie przeprowadzania danego
dowodu na rozprawie, która mia³a miejsce kilka lat wczeœniej. Same stwierdzenia zawarte w protokole nie
dawa³y pe³nego pogl¹du na sprawê, tym bardziej ¿e strony mog³y wp³ywaæ na treœæ protoko³u, sk³adaæ za-
strze¿enia, dokonywaæ sprostowañ, a tym samym manipulowaæ przy materiale dowodowym i wp³ywaæ na
jego ocenê przez sêdziego. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w wielu wypadkach istotna jest nie tylko sucha treœæ wy-
powiedzi œwiadka, ale tak¿e sposób wypowiedzi i zachowanie podczas przes³uchania, czy œwiadek mówi
pewnie, czy te¿ siê waha et cetera, et cetera. Dlatego te¿ w polskim postêpowaniu cywilnym panuje zasa-
da ustnoœci, a nie pisemnoœci. Ma ona zwi¹zek z zasad¹ bezpoœrednioœci. Chodzi bowiem o to, aby sêdzia
bezpoœrednio zetkn¹³ siê z dowodem i na podstawie swoich wra¿eñ wyrobi³ sobie odpowiedni pogl¹d. Pro-
toko³y pisemne w praktyce wypacza³y tê zasadê. Dziêki wprowadzanym przepisom sêdzia przed wyda-
niem orzeczenia bêdzie móg³ odtworzyæ przebieg rozpraw i ponownie bezpoœrednio, w sposób nie-
zniekszta³cony przez protokó³ pisemny, zapoznaæ siê z wszystkimi okolicznoœciami.

Wprowadzane przepisy s¹ korzystne równie¿ dla stron postêpowania. Dotychczas strona bardziej obe-
znana z przepisami lub reprezentowana przez profesjonalnego pe³nomocnika mog³a wp³ywaæ na poprawê
swojej sytuacji procesowej przez odpowiednie oddzia³ywanie na treœæ protoko³u. W nowych regulacjach
wy³¹czono mo¿liwoœæ prostowania protoko³u sporz¹dzonego za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego
dŸwiêk lub obraz i dŸwiêk ³¹cznie. Spowoduje to zrównanie szans stron postêpowania, a tak¿e zwiêkszy
prawdopodobieñstwo uzyskania prawid³owego orzeczenia. Rejestracja posiedzeñ s¹du za pomoc¹
urz¹dzeñ nie tylko umo¿liwi obiektywne odtworzenie ich przebiegu, ale tak¿e znacz¹co wp³ynie na ekono-
miê postêpowania. O wiele ³atwiej i taniej jest odtworzyæ nagranie ni¿ sporz¹dzaæ lub czytaæ dziesi¹tki
stron protoko³ów pisanych. Równie wa¿ne jest uregulowanie kwestii dostêpnoœci akt dla uczestników
postêpowania i wszystkich innych osób, które dostatecznie usprawiedliwi¹ potrzebê ich przejrzenia,
w postêpowaniu nieprocesowym.

Podsumowuj¹c, powiem, ¿e trzeba bardzo pozytywnie oceniæ proponowane regulacje. Dostosowuj¹
one polskie prawo procesowe cywilne do standardów XXI wieku.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Minê³o ju¿ ponad pó³tora roku, od kiedy obowi¹zuje ustawa o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na
œrodowisko. To w³aœnie na podstawie przedmiotowej ustawy do krajowego systemu prawnego
implementowano regulacje wspólnotowe z zakresu ochrony œrodowiska, ustanawiaj¹c podstawy
funkcjonowania systemu ocen oddzia³ywania na œrodowisko. Kilkunastomiesiêczna praktyka
stosowania przepisów ustawy, która w tym czasie przesz³a ju¿ piêæ nowelizacji, uwidoczni³a jednak
koniecznoœæ przedsiêwziêcia dalszych dzia³añ legislacyjnych.

Zasadniczym celem projektu ustawy jest zatem wprowadzenie zmian, które maj¹ doprecyzowaæ i upo-
rz¹dkowaæ zapisy obowi¹zuj¹cej ustawy. Oczekiwanym efektem tych zmian ma byæ usprawnienie fun-
kcjonowania ca³ego systemu ocen oddzia³ywania na œrodowisko.

Istotna czêœæ nowelizacji dotyczy przepisów proceduralnych. Projektodawca zaproponowa³ wiele roz-
wi¹zañ, których celem ma byæ zracjonalizowanie istniej¹cych procedur. Na uwagê zas³uguje chocia¿by
uelastycznienie postanowieñ zawartych w dziale IV ustawy „Strategiczna ocena oddzia³ywania na œrodo-
wisko”. Obowi¹zuj¹ce dotychczas przepisy przes¹dza³y o obowi¹zku sporz¹dzenia strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko w ka¿dym przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, na przyk³ad
do projektów studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planów za-
gospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 48 ust. 1, w przypadku
wprowadzania niewielkich modyfikacji, organ opracowuj¹cy wskazane wy¿ej dokumenty bêdzie móg³
odst¹piæ od przeprowadzania tej oceny je¿eli uzna, ¿e realizacja postanowieñ danego dokumentu nie spo-
woduje znacz¹cego oddzia³ywania na œrodowisko.

Istotnym udogodnieniem jest równie¿ – zapisana w art. 72a projektu ustawy – mo¿liwoœæ przenie-
sienia wydanej wczeœniej decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.
W tym przypadku wymagana bêdzie jedynie zgoda strony, która jest aktualnym beneficjentem decyzji
oraz zaakceptowanie przez stronê, na rzecz której decyzja jest przenoszona, warunków zawartych
w tej decyzji.

Kolejn¹ grup¹ zmian s¹ te, które odnosz¹ siê do uœciœlenia kompetencji poszczególnych organów.
Na uwagê zas³uguje szczegó³owe okreœlenie kompetencji generalnego dyrektora ochrony œrodowiska, po-
przez jednoznaczne stwierdzenie, i¿ jest on w³aœciwy tak¿e do spraw opiniowania i uzgadniania doku-
mentów w ramach strategicznych ocen oddzia³ywania na œrodowisko, które pochodz¹ od naczelnych or-
ganów administracji rz¹dowej. Projekt ustawy proponuje równie¿, aby organ ten by³ w³aœciwy w przypad-
ku, kiedy planowana realizacja danego dokumentu obejmuje obszar wiêcej ni¿ dwóch województw. W po-
zosta³ych przypadkach – gdy sprawa dotyczy nie wiêcej ni¿ dwóch województw – w³aœciwym bêdzie regio-
nalny dyrektor ochrony œrodowiska, na którego obszarze znajduje siê wiêksza czêœæ terenu, na którym
realizowany ma byæ przedmiotowy dokument. Analogiczne uœciœlenia projektodawca przewidzia³ rów-
nie¿ w zakresie podzia³u kompetencji pomiêdzy g³ównego inspektora sanitarnego oraz pañstwowych wo-
jewódzkich inspektorów sanitarnych.

Znaczna czêœæ regulacji o charakterze kompetencyjnym poœwiêcona zosta³a doprecyzowaniu roli dy-
rektora urzêdu morskiego. Dla przyk³adu, zgodnie z art. 90 ust. 2a projektu ustawy regionalny dyrektor
ochrony œrodowiska, przed wydaniem postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
siêwziêcia, wystêpuje do dyrektora urzêdu morskiego o wydanie opinii w przypadku, gdy przedsiêwziêcie
realizowane jest na obszarze morskim. Analogiczna regulacja przewidziana zosta³a na podstawie art. 98
ust. 3a projektu ustawy w przypadku wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realiza-
cji przedsiêwziêcia w zakresie oddzia³ywania na program „Natura 2000”. Dyrektor urzêdu morskiego bê-
dzie równie¿ uczestniczy³ w uzgadnianiu warunków realizacji przedsiêwziêcia przed wydaniem decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przedsiêwziêcie to ma byæ realizowane na obsza-
rze morskim, chodzi o art. 77 ust. 1 projektu ustawy. Na podobnej zasadzie jak opisano wy¿ej, dyrektor
urzêdu morskiego zosta³ wyraŸnie wskazany równie¿ w art. 57 ust. 2, art. 64 ust. 1a, art. 70 ust. 1a
i w art. 97 ust. 6a projektu ustawy.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e przedstawione propozycje zmian w zakresie przepisów kompetencyjnych
przynios¹ pozytywny skutek, zarówno ze wzglêdu na zagwarantowanie uczestnictwa w³aœciwych orga-
nów w poszczególnych etapach postêpowania, jak i z uwagi na wyeliminowanie obszarów, gdzie istnia³o
ryzyko wyst¹pienia d³ugotrwa³ych sporów kompetencyjnych.

Reasumuj¹c, chcia³bym podkreœliæ, ¿e opisane wy¿ej przyk³ady stanowi¹ jedynie niewielk¹ czêœæ roz-
wi¹zañ przygotowanych przez projektodawcê. W przedstawionym projekcie ustawy znalaz³y siê bo-
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wiem tak¿e inne przepisy, na przyk³ad koryguj¹ce b³êdne odes³ania, czy takie, które reguluj¹ podleg-
³oœæ s³u¿bow¹ miêdzy organami. Przy tym nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zmiany proponowane w przed³o¿o-
nej nowelizacji ustawy w znacznym stopniu mog¹ siê przyczyniæ do poprawy realizacji celów ustawy.
Dlatego te¿ zwracam siê do Wysokiej Izby z wnioskiem o przyjêcie przedstawionego projektu ustawy.
Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W ostatnich latach wiele polskich uczelni wy¿szych zaczê³o ubiegaæ siê o miano uniwersytetu. Przy-

pomnê, ¿e uczelnia bêd¹ca uniwersytetem musi posiadaæ szeœæ uprawnieñ do nadawania stopnia nau-
kowego doktora, w tym cztery w zakresie dziedzin zwi¹zanych z profilem uczelni. Projekt konsultowany
jest z Rad¹ G³ówn¹ Szkolnictwa Wy¿szego, Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹, Centraln¹ Komisj¹ do
spraw Stopni i Tytu³ów, Konferencj¹ Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich, Parlamentem Studentów
RP oraz Krajow¹ Reprezentacj¹ Doktorantów. Ostatnim wymogiem jest zgoda parlamentu wyra¿ona
w ustawie.

Akademia Sztuk Piêknych w Poznaniu spe³nia powy¿sze wymogi, senat uczelni popar³ projekt zmiany
nazwy uczelni na „Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu”, w zwi¹zku z tym nie ma przeszkód, jeœli chodzi
o przyjêcie tego projektu.

Nie tak dawno temu w Krakowie przyby³y dwa nowe uniwersytety: Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwer-
sytet Papieski Jana Paw³a II. Mia³em przyjemnoœæ wspieraæ te inicjatywy i obserwowaæ radoœæ œrodowisk
obydwu uczelni p³yn¹c¹ z powiêkszenia liczby polskich uniwersytetów. Doskonale wiem, jak wa¿na jest
to sprawa, dlatego gor¹co popieram starania Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Do czasu kierowania Centralnym Biurem Antykorupcyjnym przez ministra Mariusza Kamiñskiego

uwa¿a³em, ¿e powo³anie tego urzêdu za rz¹dów Prawa i Sprawiedliwoœci by³o najwiêkszym sukcesem
walki z przestêpczoœci¹ na szczytach w³adzy. Tak zreszt¹ widzia³a tê instytucjê opinia publiczna. Przy-
pomnê, ¿e wiêkszoœæ spraw, którymi zajmowa³o siê CBA za kadencji ministra Mariusza Kamiñskiego, do-
tyczy³a wysoko postawionych osób, wymieniê choæby by³¹ pos³ankê PO Beatê Sawick¹, by³ego ministra
MSWiA Janusza Kaczmarka, by³ego wicepremiera Andrzeja Leppera, by³ego ministra sportu Tomasza
Lipca, by³ego szefa policji Konrada Kornatowskiego czy biznesmena Ryszarda Krauzego. Czy to siê ko-
muœ podoba czy nie, by³y to osoby ze szczytów w³adzy i biznesu, jedne z najwiêkszych postaci z ¿ycia pub-
licznego i gospodarczego. Wymaga³o to odwagi i ogromnej determinacji, aby postawiæ im zarzuty.

S¹dzê, ¿e wyrok na ten urz¹d zapad³ po zmianie rz¹dów, kiedy CBA dobra³o siê do afery hazardowej
zwi¹zanej z prominentnymi politykami Platformy Obywatelskiej. Nie bêdê przypomina³, w jakich okolicz-
noœciach szef CBA zosta³ oskar¿ony o nadu¿ycie uprawnieñ, a nastêpnie odwo³any jakby by³ zwyk³ym ³o-
buzem. Przy okazji rozpoczê³a siê medialna nagonka na ten urz¹d, dziennikarze oraz politycy ró¿nych
ugrupowañ kreowali absurdalny obraz pañstwa policyjnego za rz¹dów PiS. Tym samym chcieli wywo³aæ
u przeciêtnego Polaka poczucie zagro¿enia, ¿e wszyscy s¹ pods³uchiwani, do ka¿dego bez powodu mog¹
przyjœæ faceci z CBA w kominiarkach i ka¿dego zawlec do wiêzienia.

Dzisiaj, jak siê wydaje, wyrok na CBA ju¿ zapad³. Co prawda z informacji o dzia³alnoœci CBA dowiaduje-
my siê, ¿e w 2009 r. biuro przedstawi³o piêciuset osiemdziesiêciu jeden osobom tysi¹c siedemset cztery za-
rzuty. Co pi¹te œledztwo CBA, jakie przeprowadzono w 2009 r., zwi¹zane by³o w sektorze gospodarczym, in-
ne miêdzy innymi z nieprawid³owoœciami w s³u¿bie zdrowia i farmacji, administracji centralnej, organach
œcigania. To wymierny efekt, ale z minionego czasu. Jestem ciekawy, jaka bêdzie informacja za 2010 r.

Mówiê o tym, poniewa¿ dziwi¹ mnie wniosku z audytu, ¿e biuro ma zbyt liczn¹ kadrê kierownicz¹, u¿ywa
protekcji przy rekrutacji, ma z³y system nagradzania funkcjonariuszy i zarz¹dzania siedzibami biura.
A przede wszystkim dziwi mnie, ¿e wed³ug Jacka Dobrzyñskiego, rzecznika CBA, s³u¿ba w tym urzêdzie wy-
maga gruntownej reorganizacji, miêdzy innymi struktury etatowej, zarz¹dzania baz¹ logistyczn¹ itd. Skoro
wymienia siê tyle nieprawid³owoœci, to sk¹d tak dobre wyniki? A mo¿e jest tak, ¿e nowy szef biura oraz oso-
by prowadz¹ce audyt maj¹ po prostu inn¹ koncepcjê pracy biura! Zaczekamy na wyniki ich pracy.

Trudno omawiaæ informacjê o wynikach dzia³alnoœci CBA w 2009 r., skoro ta instytucja zmieni³a szefa
i jest w sytuacji permanentnych zmian, które prowadz¹ w kierunku stopniowej likwidacji tego urzêdu.
Mówiê o tym z pe³n¹ œwiadomoœci¹, poniewa¿ obecny rz¹d chce, by Centralne Biuro Antykorupcyjne wal-
czy³o z korupcj¹ tylko w sektorze publicznym, mia³oby ono œcigaæ jedynie sytuacje, w których ktoœ obie-
cuje lub wrêcza ³apówkê albo jej ¿¹da w zamian za podjêcie dzia³ania lub jego zaniechanie w wykonywa-
niu funkcji publicznej. Poza tym sprawy korupcyjne maj¹ dotyczyæ wy³¹cznie dzia³alnoœci gospodarczej,
prowadzonej z udzia³em lub przy wykorzystaniu mienia pañstwowego lub komunalnego.

Ponadto CBA zarzuca siê ma³¹ dba³oœæ o ochronê danych osobowych i wra¿liwych osób, którymi inte-
resuje siê ta s³u¿ba. Chodzi nie tylko o adres zamieszkania, PESEL, lecz tak¿e o informacje na temat
orientacji seksualnej, wyznania, stanu zdrowia czy na³ogów. Na pozyskiwanie takich danych s³u¿ba mu-
sia³aby wczeœniej uzyskaæ zgodê s¹du lub – w nadzwyczajnych sytuacjach – po fakcie. Jeœli ktoœ d¹¿y do
takich ograniczeñ dzia³alnoœæi CBA, to znaczy, ¿e ta s³u¿ba jest dla kogoœ bardzo niewygodna.

Oczywiœcie, wymienione wy¿ej projekty, przepisy czy ograniczenia na razie s¹ omawiane i wi¹¿¹ siê
z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, który w czerwcu 2009 r. zakwestionowa³ czêœæ przepisów usta-
wy o CBA, uznaj¹c je za niezgodne z ustaw¹ zasadnicz¹. Ale ju¿ sam przebieg tej dyskusji œwiadczy o tym,
¿e komuœ zale¿y na ograniczeniu kompetencji CBA, ¿eby poddaæ tê s³u¿bê wyjatkowym restrykcjom co do
pozyskiwania danych, co mo¿e utrudniæ jej pracê. Mówi siê równie¿, ¿e przygotowywana przez ministra
Jacka Cichockiego nowelizacja ustawy o CBA pozbawi biuro wielu uprawnieñ. Miêdzy innymi agenci bê-
d¹ mieli powa¿nie ograniczone mo¿liwoœci œcigania korupcji w biznesie.

Jak wspomnia³em, wszystko to s¹ dopiero zmiany w fazie projektów, ale obawiam siê, ¿e obserwujemy
stopniow¹ likwidacjê tego urzêdu. Obym nie mia³ racji.

Czes³aw Ryszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do ministra finan-
sów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pañstwa z problemem nurtuj¹cym samorz¹dowców powiatu poddêbickiego, którzy wy-

ra¿aj¹ swoje obawy w zwi¹zku ze zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ dzieci umieszczanych w placówkach
opiekuñczo-wychowawczych na mocy postanowieñ s¹dów rodzinnych i opiekuñczych. Jest to du¿e ob-
ci¹¿enie finansowe dla skromnych bud¿etów mniejszych powiatów, takich jak na przyk³ad powiat poddê-
bicki, które ponosz¹ coraz wiêksze koszty z tym zwi¹zane, co zarazem ogranicza realizowanie innych klu-
czowych zadañ dla rozwoju powiatu.

Jednoczeœnie pragnê podkreœliæ, ¿e nowelizacja ustawy o przeciwdzia³aniu przemocy w rodzinie, która
6 maja bie¿¹cego roku zosta³a uchwalona przez Sejm, bêdzie potêgowaæ tê sytuacjê, a przepisy ustawy o fi-
nansach publicznych nie wskazuj¹ dodatkowych œrodków, mog¹cych zapewniæ realizacjê powy¿szych ce-
lów. Ponadto moim zdaniem nowe przepisy nowelizowanej ustawy zbyt mocno ingeruj¹ w niezale¿noœæ ro-
dziny, a na gminy nak³adaj¹ obowi¹zek prowadzenia poradnictwa i interwencji w zwi¹zku z przemoc¹ w ro-
dzinie, nie zapewniaj¹c na to zadanie dodatkowych œrodków.

Bior¹c pod uwagê skalê problemu, ograniczenia finansowe oraz brak skutecznych rozwi¹zañ w przed-
miotowej sprawie, zwracam siê z proœb¹ do Pani Minister oraz Pana Ministra o wyjaœnienie tej wa¿nej
sprawy. Ustawa bêdzie niebawem procedowana w Izbie senackiej, co daje mo¿liwoœæ wprowadzenia po-
prawek, a zatem uwzglêdnienia przedstawionych uwag.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana z pytaniem, dlaczego mimo zaproszeñ Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz

w Poznaniu, skierowanych do Pana Ministra, do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni-
ctwa oraz g³ównego lekarza weterynarii, ¿adna z tych osób ani te¿ ich kompetentni przedstawiciele nie
uczestniczyli w konferencji poœwiêconej kwestii wymiany klatek na fermach drobiu kur niosek, która od-
by³a siê 6 maja bie¿¹cego roku w Hotelu „Gromada” w Warszawie.

Z proœb¹ o interwencjê w tej sprawie zg³osili siê do mnie hodowcy i cz³onkowie KIPDiP, dla których ta
konferencja oraz Pañstwa w niej udzia³ by³y bardzo wa¿ne. Uczestnicy spotkania przybyli z ca³ej Polski,
pokonuj¹c nierzadko kilkaset kilometrów, by przeprowadziæ powa¿n¹ i rzeczow¹ dyskusjê z przedstawi-
cielami ministerstwa i podleg³ych agencji o nurtuj¹cych ich problemach, zwi¹zanych z sektorem produk-
cji jaj konsumpcyjnych. Szczególnie wa¿nym, wiod¹cym tematem konferencji by³o wejœcie w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2012 r. wymagañ dobrostanu kur niosek i zwi¹zane z tym problemy hodowców oraz
przysz³oœæ tego sektora produkcji rolnej. Wybór miejsca spotkania by³ tak naprawdê wyjœciem naprzeciw
zaproszonym goœciom, których organizatorzy chcieli jak najmniej obci¹¿aæ czasowo.

Hodowcy wiedz¹ o licznych obowi¹zkach Pana Ministra i s¹ bardzo wyrozumiali, dlatego brak osobi-
stego uczestnictwa móg³ byæ zrekompensowany oddelegowaniem kompetentnego podsekretarza stanu,
co na pewno zadowoli³oby uczestników konferencji.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
Decyzja Pana Ministra o rozpoczêciu procesu nauczania przeddyplomowego w zakresie medycyny

i przedmiotów wojskowo-medycznych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim stanowi ogromny sukces Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, nabór na pierwszy rok studiów spotka³ siê bowiem z ogromnym odzewem ze
strony absolwentów szkó³ œrednich – dziesiêciu kandydatów na jedno miejsce. Tak¿e œrodowisko akade-
mickie z wielkim zadowoleniem przyjê³o decyzjê o kontynuacji nauczania wojskowo-medycznego. Jednak
rozpoczêty z sukcesem proces kszta³cenia wojskowo-medycznego wymaga ustawowego wsparcia.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, czy nauczanie wojskowo-medyczne prowa-
dzone na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, maj¹ce aktualnie status akademicki, jest ujête w przygotowy-
wanych przez ministerstwo zmianach legislacyjnych gwarantuj¹cych dalsze prowadzenie tego kierunku
na Uniwersytecie Medycznym w £odzi.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
W mojej ocenie najgroŸniejsz¹ grup¹ uczestników ruchu drogowego s¹ pijani kierowcy. Doceniam pro-

wadzone co jakiœ czas akcje wy³apywania kierowców bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu, ale nie mog¹ one
zast¹piæ bie¿¹cej, codziennej pracy policjantów, która, jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji,
nie jest w pe³ni wykonywana.

Problem dotyczy nie tyle liczby alkomatów bêd¹cych na wyposa¿eniu komend, ile koniecznoœci prze-
strzegania terminów ich legalizacji. W jednostkach policji województwa œl¹skiego urz¹dzenia, które utrac¹
wa¿noœæ, wysy³ane s¹ przez komendy powiatowe do Katowic. Czêsto bywa tak, ¿e przyrz¹dy zamiast wróciæ
po kilku dniach do u¿ytkowania przez policjantów, s¹ odsy³ane po wielu miesi¹cach. Jak siê okazuje, g³ó-
wn¹ przyczyn¹ tego jest racjonalizacja kosztów. Rozumiem koniecznoœæ przestrzegania re¿imu bud¿etowe-
go, ale w sytuacji, gdy nie znajduje siê pieniêdzy na prewencjê, która wyklucza³aby kieruj¹cych na tak zwa-
nym podwójnym gazie, muszê reagowaæ. Pijani kierowcy nie mog¹ czuæ siê z tego powodu bezkarnie.

Wobec powy¿szego proszê Pana Ministra o przeanalizowanie opisanej sytuacji i odpowiedŸ na nastê-
puj¹ce pytania.

Ile urz¹dzeñ do sprawdzania trzeŸwoœci kierowców ma policja w skali kraju oraz ile z nich jest u¿ywa-
nych, a ile oczekuje na legalizacjê?

Ile z oddanych do legalizacji urz¹dzeñ lub urz¹dzeñ po legalizacji nie jest u¿ytkowanych z powodów fi-
nansowych?

Czy w ramach interwencji ministra istnieje mo¿liwoœæ zabezpieczenia, na przyk³ad z rezerwy bud¿eto-
wej, kwot potrzebnych na legalizacjê alkomatów?

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
Troszcz¹c siê o inwestycje i miejsca pracy w Polsce, wyra¿am w¹tpliwoœci co do decyzji w³adz i nadzoru

nad KGHM SA dotycz¹cych inwestycji planowanej w Kanadzie. Szczególnie w¹tpliwa jest rentownoœæ in-
westycji i wielkoœæ transferu pieniêdzy poza nasz kraj, tym bardziej ¿e pojawiaj¹ siê pomys³y co do konie-
cznoœci wydania obligacji na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ spó³ki.

W zwi¹zku z tym pozwalam sobie na zadanie nastêpuj¹cych pytañ:
1. Dlaczego zdecydowano siê na podjêcie tej inwestycji?
2. Co spowodowa³o, ¿e w okresie du¿ego zapotrzebowania na miedŸ kopalnia by³a zamkniêta?
3. Jak zaawansowana jest inwentaryzacja z³o¿a?
4. Jakie bêd¹ koszty uruchomienia produkcji?
5. Dlaczego nie zdecydowano siê na inwestycjê w z³o¿a starego zag³êbia, czyli silnie potrzebuj¹cy inwe-

stycji i miejsc pracy region boles³awiecki na Dolnym Œl¹sku?
6. Jakie s¹ powody wyprowadzania olbrzymich zysków spó³ki za granicê?
Pytania te s¹ bardzo wa¿ne w kontekœcie œwiatowego kryzysu i poszukiwania miejsc pracy dla Polaków

w naszym kraju, szczególnie w regionach nara¿onych na ten dotkliwy problem spo³eczny.
Wierzê, ¿e te pytania pozwol¹ na wyrobienie w³aœciwego i obiektywnego pogl¹du w tej sprawie, tak wa¿-

nej dla Polski i ziemi dolnoœl¹skiej.

Z wyrazami szacunku
Witold Lech Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Jaworskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Szanowny Panie Prezydencie!
Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej pragniemy wystosowaæ apel do Pana Prezydenta, by roz-

wa¿y³ zasadnoœæ ograniczenia zgromadzenia publicznego, jakim bêdzie tak zwany marsz równoœci, zapo-
wiedziany na 15 maja bie¿¹cego roku w Krakowie.

Zgromadzenia tego typu, w przesz³oœci odbywaj¹ce siê tak¿e w Krakowie, organizowane s¹ przez sto-
warzyszenia zrzeszaj¹ce tak zwanych dzia³aczy homoseksualnych i maj¹ za cel promocjê zachowañ ho-
moseksualnych. Podczas dotychczasowych marszy równoœci dochodzi³o nie tyle do manifestowania po-
gl¹dów i postulatów spo³eczno-politycznych, ile do nieobyczajnych zachowañ, godz¹cych w moralnoœæ
publiczn¹. Podczas podobnego marszu w dniu 7 maja 2004 r. w Krakowie dosz³o do zamieszek, które na-
ruszy³y dobro chronione prawem, jakim bezsprzecznie jest porz¹dek publiczny. Norm¹ na tego typu ze-
braniach s¹ konfrontacyjne wypowiedzi ich uczestników, kierowane pod adresem koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych z Koœcio³em katolickim na czele, a tak¿e nieobyczajne zachowania wymierzone w rodzinê,
któr¹ w³adze publiczne, zobowi¹zane norm¹ konstytucyjn¹, winne s¹ ochraniaæ.

Wskazujemy, ¿e wolnoœæ zgromadzeñ nie jest wolnoœci¹ nieograniczon¹, absolutn¹. Wolnoœæ ta – zgo-
dnie z art. 2 prawa o zgromadzeniach z 5 lipca 1990 r. – mo¿e podlegaæ ograniczeniu, je¿eli jest to niezbêd-
ne miêdzy innymi dla ochrony porz¹dku publicznego, moralnoœci publicznej, praw i wolnoœci innych
osób. W naszej ocenie w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z tak¹ w³aœnie sytuacj¹.

Henryk Górski
Jan Dobrzyñski
W³adys³aw Ortyl
Waldemar Kraska
Stanis³aw Gogacz
Bohdan Paszkowski
Piotr Kaleta
Stanis³aw Kogut
Bronis³aw Korfanty
Zbigniew Romaszewski
Tadeusz Gruszka
Wies³aw Dobkowski
Witold Idczak
Adam Massalski
Jan Rulewski
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Z szacunkiem
Kazimierz Jaworski
Krzysztof Majkowski
Kazimierz Wiatr
Tadeusz Skorupa
Grzegorz Banaœ
Czes³aw Ryszka
Grzegorz Wojciechowski
Stanis³aw Karczewski
Wojciech Skurkiewicz
Grzegorz Czelej
Stanis³aw Piotrowicz
Zdzis³aw Pupa
Lucjan Cichosz
Ryszard Bender
Norbert Krajczy



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z dramatycznym apelem otrzymanym od wójta gminy Lubin.

Dotyczy on proœby o podjêcie wszelkich mo¿liwych dzia³añ, które doprowadz¹ do zablokowania planów bu-
dowykopalniwêglabrunatnegona terenachgmin:Lubin,Kunice,Mi³kowice,Ruja,Œcinawa iProchowice.

Na terenach wy¿ej wymienionych gmin, zgodnie z przyjêt¹ w listopadzie ubieg³ego roku przez rz¹d RP
strategi¹ „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”, planowana jest budowa odkrywkowej kopalni wêgla
brunatnego (z³o¿a „Legnica”). Odkrywkowa kopalnia w za³o¿eniu ma byæ wielokrotnie wiêksza od wszyst-
kich istniej¹cych aktualnie w Polsce. Zgodnie z planami, tylko na terenie szeœciu gmin wysiedleniu pod-
lega³oby oko³o dwudziestu tysiêcy osób. Czêœæ terytorium gmin uleg³aby ca³kowitej likwidacji. Projekt
ten stanie siê realnym zagro¿eniem dla osób mieszkaj¹cych na tych terenach. Grozi im katastrofa spo³e-
czna oraz trudne do przewidzenia, wrêcz niewyobra¿alne, szkody w œrodowisku naturalnym i niebezpie-
czeñstwa dla zdrowia, które mog¹ dotyczyæ nawet kilkuset tysiêcy mieszkañców regionu legnic-
ko-g³ogowskiego.

Mieszkañcy w obawie przed wysiedleniem zaprotestowali, sk³adaj¹c podpisy pod petycj¹ do premiera
Donalda Tuska, w której sprzeciwiaj¹ siê planom uruchomienia kopalni wêgla brunatnego na ich tere-
nach. W styczniu i w lutym bie¿¹cego roku zdecydowali siê poinformowaæ o sprawie instytucje unijne,
w tym Parlament Europejski. Z³o¿yli tam petycjê wzywaj¹c¹ do podjêcia przez Parlament wszelkich dzia-
³añ zmierzaj¹cych do uniemo¿liwienia ³amania prawa wspólnotowego w dziedzinie œrodowiska natural-
nego, w tym dyrektyw œrodowiskowych i programu Natura 2000, oraz uznania i wdro¿enia przez rz¹d RP
wyników referendum z dnia 27 wrzeœnia 2009 r. w sprawie budowy odkrywkowej kopalni wêgla brunat-
nego na terenie szeœciu gmin województwa dolnoœl¹skiego w Polsce. W petycji zwrócono równie¿ uwagê
na mo¿liwoœæ ³amania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Chodzi o takie prawa, jak prawo do
wolnoœci i bezpieczeñstwa osobistego. Za³¹cznikiem do petycji by³o miêdzy innymi blisko szeœæ tysiêcy
zebranych podpisów mieszkañców.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z pytaniami.
1. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Gospodarki w tej sprawie?
2. Czy istnieje mo¿liwoœæ zablokowania planów budowy kopalni wêgla brunatnego na terenach gmin:

Lubin, Kunice, Mi³kowice, Ruja, Œcinawa i Prochowice?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta

54. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 maja 2010 r.
188 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 54. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Na moje rêce zosta³o przekazane stanowisko zarz¹du Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakoœci

w Nauczaniu Jêzyków Obcych PASE w sprawie planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji
ustawy o podatku od towarów i us³ug, która to nowelizacja przewiduje objêcie niepublicznych szkó³ jêzy-
kowych 22% stawk¹ podatku VAT.

W uzasadnieniu czytamy, ¿e sytuacja na rynku szkó³ jêzykowych jest dziœ bardzo trudna, poniewa¿
kryzys ekonomiczny spowodowa³ drastyczne ciêcia wydatków na edukacjê. Niezale¿ne analizy przepro-
wadzone przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej dowodz¹, ¿e liczba osób inwestuj¹cych w naukê jêzy-
ków obcych w Polsce spad³a w ostatnim czasie o blisko 25%. Po wejœciu w ¿ycie proponowanych zmian
spadek ten bêdzie znacznie wiêkszy.

Wprowadzenie podatku VAT na us³ugi edukacyjne spowoduje upadek wielu renomowanych placówek.
Czêœæ z nich bêdzie zmuszona zrezygnowaæ z dobrych, doœwiadczonych lektorów i nadzoru metodycznego,
co spowoduje znacz¹ce pogorszenie jakoœci us³ug edukacyjnych w Polsce. Wiêkszoœæ placówek bêdzie
zmuszona przerzuciæ dodatkowy koszt na s³uchaczy, dla których ju¿ teraz inwestycja w kurs jêzykowy to
ogromny wydatek. Konsekwencj¹ bêdzie rezygnacja z edukacji jêzykowej oraz wzrost szarej strefy us³ug
edukacyjnych, od których do bud¿etu pañstwa nie zostan¹ odprowadzone ¿adne podatki.

W obecnej chwili oferta szkó³ jêzykowych w znacznym stopniu wype³nia lukê w szkolnictwie publicznym.
Z drugiej strony szko³y jêzykowe, inwestuj¹c w najnowsze programy i pomoce naukowe, wysoko podnosz¹
poprzeczkê, staj¹c siê si³¹ napêdow¹ i wzorcem do naœladowania dla wielu placówek oœwiatowych.

Uwa¿am, ¿e proponowane zmiany trwale zahamuj¹ rozwój edukacji jêzykowej w Polsce i spowolni¹
pe³n¹ integracjê ze spo³ecznoœci¹ europejsk¹. Dodatkowo uderz¹ one w grupy spo³eczne najbardziej po-
trzebuj¹ce wsparcia, takie jak m³odzie¿, studenci czy rodzice inwestuj¹cy w edukacjê dzieci. Nauka jêzy-
ków obcych stanie siê towarem luksusowym dostêpnym tylko dla najbogatszych.

W zwi¹zku z powy¿szym zawracam siê do Pana Ministra z zapytaniem: czym spowodowane s¹ tak dale-
ce id¹ce zmiany w kwestii objêcia niepublicznych szkó³ jêzykowych 22% stawk¹ podatku VAT?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

25 czerwca bie¿¹cego roku mija siedemdziesiata rocznica mêczeñskiej œmierci Alfonsa Wac³awa
Schulza, katolickiego duchownego, dzia³acza narodowego i niepodleg³oœciowego na Pomorzu, senatora
Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1930–1935.

Bêd¹c w Senacie reprezentantem Pomorza i spo³ecznoœci kaszubskiej, chcia³bym przedstawiæ sylwet-
kê i dzia³alnoœæ ksiêdza Alfonsa Wac³awa Schulza. Objê³a ona trzy wa¿ne historyczne okresy: czas zabo-
rów, okres walki o przy³¹czenie ziem zamieszka³ych przez ludnoœæ kaszubsk¹ do Polski i okres budowy
niepodleg³ego pañstwa Drugiej Rzeczypospolitej.

Ksi¹dz Alfons Schulz urodzi³ siê 5 marca 1872 r. w Tymawie. By³ synem Jakuba i Marii z Binerowskich.
Uczêszcza³ do progimnazjum biskupiego Collegium Marianum w Pelplinie, nastêpnie do gimnazjum kla-
sycznego w Starogardzie. Po studiach w seminarium duchownym w Pelplinie 27 marca 1898 r. przyj¹³
œwiêcenia kap³añskie. Pracowa³ jako wikariusz w kilku parafiach, miêdzy innymi w Oliwie, Starych Szko-
tach w Gdañsku, Che³mnie, Kartuzach i Wejherowie. W lipcu 1906 r. zosta³ mianowany na proboszcza
w Konarzynach.

Ksi¹dz Schulz by³ wielkim patriot¹. Szczególn¹ rolê odegra³ w okresie zaborów w organizacji polskiego
¿ycia spo³ecznego. Zosta³ cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, którego g³ównym celem by³o
prowadzenie badañ historycznych dotycz¹cych Pomorza Gdañskiego i kszta³towanie œwiadomoœci naro-
dowej Polaków przez przeciwstawianie siê jednostronnym opiniom nauki niemieckiej. Dzia³a³ równie¿
w Stowarzyszeniu „Stra¿”, które zajmowa³o siê promocj¹ polskich publikacji w œrodowiskach wiejskich.
Zosta³ prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych w Cz³uchowie, wa¿nej spo³ecznej organizacji oœwiato-
wej, zak³adaj¹cej biblioteki i rozpowszechniaj¹cej podrêczniki do nauki jêzyka polskiego. W 1909 r. za³o-
¿y³ w Konarzynach kó³ko rolnicze i by³ jego przewodnicz¹cym. W 1912 r. zosta³ wybrany na prezesa
Zwi¹zku Kó³ Œpiewaczych okrêgu czerskiego.

Ksi¹dz Alfons Schulz prowadzi³ bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoœæ w okresie walki o po³¹czenie Pomorza z Pol-
sk¹. W grudniu 1918 r. powo³ano Radê Ludow¹ powiatu cz³uchowskiego z siedzib¹ w Konarzynach, której
przewodniczy³. Zadaniem Rady Ludowej by³o podjêcie dzia³añ na rzecz podporz¹dkowania tego obszaru
odrodzonej Rzeczypospolitej. Równoczeœnie pe³ni³ mandat delegata na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu.

Wszelkie dzia³ania podejmowane przez Kaszubów, maj¹ce na celu przy³¹czenie do Polski, by³y z ca³¹
bezwzglêdnoœci¹ zwalczane przez w³adze niemieckie. Niemcy aresztowali ksiêdza Schulza i wiêzili
w Cz³uchowie. Po dwóch miesi¹cach w wyniku interwencji wielu polskich organizacji zosta³ on uwolnio-
ny. W lutym 1920 r. wszed³ w sk³ad komisji granicznej w Chojnicach. Pierwotnie granicê wytyczono nie-
korzystnie dla ludnoœci polskiej, co wywo³a³o silne wzburzenie i protesty Kaszubów. Powo³ano wówczas
Miêdzynarodow¹ Komisjê Graniczn¹, która dziêki usilnym zabiegom ksiêdza Alfonsa Schulza oraz ksiê-
dza Józefa Goñcza z Borowego M³yna dokona³a korekty linii granicznej. Po polskiej stronie pozosta³o kil-
ka wiosek kaszubskich, miêdzy innymi Ciecholewy, Konarzyny i ¯ychce, oraz szosa do Chojnic.

Ksi¹dz Schulz potrafi³ w sposób niezwyk³y ³¹czyæ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ z aktywnoœci¹ na rzecz
spo³ecznoœci lokalnych. W okresie Drugiej Rzeczypospolitej pe³ni³ on wiele wa¿nych funkcji koœcielnych.
W latach 1924–1931 by³ dziekanem dekanatu chojnickiego, od 1931 r. do 1939 r. – proboszczem w Sub-
kowach ko³o Tczewa.

W 1926 r. ksi¹dz Schulz powo³a³ do ¿ycia Towarzystwo Robotników w Konarzynach. By³ równie¿ inicja-
torem powstania lokalnego oddzia³u Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”. Zasiada³ w Sejmiku Powia-
towym w Chojnicach oraz kierowa³ zarz¹dem powiatowym Pomorskiego Towarzystwa Rolniczego w Tcze-
wie.

Ksi¹dz Alfons Schulz cieszy³ siê ogromnym zaufaniem ludnoœci Pomorza, czego ukoronowaniem by³
wybór na senatora Rzeczypospolitej Polskiej z listy pañstwowej Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy
z Rz¹dem. Pe³ni³ tê zaszczytn¹ funkcjê w latach 1930–1935. Ksi¹dz Schulz nie zawiód³ swoich wyborców.
W Senacie czêsto zabiera³ g³os w obronie ich interesów.

W³adze pañstwowe równie¿ doceni³y zas³ugi ksiêdza Schulza, honoruj¹c go odznaczeniami: Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Organizacji Wojskowej Pomorza i Krzy¿em Oficerskim Orderu Polonia Resti-
tuta.

Niemcy nie zapomnieli ksiêdzu Schulzowi roli, jak¹ odgrywa³ w okresie zaborów w obronie praw naro-
dowych ludnoœci kaszubskiej i w walce o granice w latach 1918–1920. Podczas okupacji by³ dwukrotnie
aresztowany. Po raz drugi aresztowano ksiêdza 29 lutego 1940 r. i uwiêziono w Stutthofie. Tam 25 czer-
wca 1940 r. zosta³ zamordowany. Ksi¹dz Alfons Schulz pochowany zosta³ w Gdañsku Zaspie na cmenta-
rzu wiêŸniów politycznych. Po wojnie 21 marca 1946 r. jego szcz¹tki ekshumowano i pochowano na
cmentarzu parafialnym w Subkowach obok koœcio³a.
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Ksi¹dz Alfons Wac³aw Schulz by³ cz³owiekiem niezwyk³ym. W historii Pomorza zapisa³ siê jako obroñca
niezawis³oœci narodu polskiego. Swoj¹ dzia³alnoœci¹ dla ojczyzny i mêczeñsk¹ œmierci¹ zas³u¿y³ sobie na
nasz¹ wdziêczn¹ pamiêæ. Dla Polaków bez w¹tpienia powinien byæ wzorem szlachetnoœci i patriotyzmu.

Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

W dniu 17 czerwca 2010 r. wchodz¹ w ¿ycie istotne zmiany ustawowe reguluj¹ce dzia³alnoœæ admini-
stracji publicznej, w tym wykorzystanie elektronicznych œrodków ³¹cznoœci. Stworzone zosta³y ramy pra-
wne dla istotnego upowszechnienia internetu w dzia³alnoœci urzêdów.

Nawi¹zuj¹c do dyskusji przeprowadzonej podczas czterdziestego ósmego posiedzenia Senatu RP
w zwi¹zku z omawianiem zmiany ustawy o informatyzacji oraz niektórych innych ustaw, zwracam siê
o przedstawienie informacji w sprawie stanu przygotowania administracji publicznej w Polsce do wyko-
nywania zmienionych przepisów.

W trakcie dyskusji prowadzonej w Senacie w lutym 2010 r. wyra¿ane by³y przez senatorów obawy co do
okresu vacatio legis. Zg³aszano tak¿e postulaty pilnego przygotowania niezbêdnych aktów wykonaw-
czych. Mimo ¿e do wejœcia ustawy w ¿ycie pozostaje jeden miesi¹c, wymagane rozporz¹dzenia nie zosta³y
wydane. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niezale¿nie od na³o¿enia na administracjê licznych obowi¹zków, którym
sprostanie wymaga odpowiedniego czasu, zmienione przepisy przyzna³y obywatelom okreœlone prawa,
w tym prawo do za³atwienia sprawy drog¹ elektroniczn¹. Istnieje jednak obawa, ¿e prawo to mo¿e okazaæ
siê iluzj¹.

Zwracam siê zatem z proœb¹ o przedstawienie ogólnej oceny stanu przygotowania administracji publicz-
nej oraz innych podmiotów publicznych do wdra¿ania zmienianych ustaw z dniem 17 czerwca 2010 r.

Ponadto proszê o zajêcie stanowiska w nastêpuj¹cych sprawach szczegó³owych.
1. Czy w dniu 17 czerwca w centralnym repozytorium udostêpnione bêd¹ wzory pism we wszystkich

sprawach za³atwianych przez rz¹dow¹ administracjê publiczn¹?
2. Jakie podmioty od dnia 17 czerwca 2010 r. bêd¹ upowa¿nione do dokonania potwierdzenia zaufane-

go profilu ePUAP? Czy zapewniony bêdzie dostêp do tych organów, dla osób niemieszkaj¹cych w du¿ych
miastach, tak¿e w sensie terytorialnym?

3. Czy pracownicy administracji, którzy dokonywaæ bêd¹ potwierdzenia zaufanego profilu, zostali na-
le¿ycie przeszkoleni i przygotowani do wykonywania obowi¹zków?

4. Czy planuje siê dzia³ania informacyjne i szkoleniowe, skierowane zarówno do obywateli, jak i do pra-
cowników administracji, zapewniaj¹ce szerokie upowszechnienie elektronicznego za³atwiania spraw?

Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Pragnê poruszyæ problem zwi¹zany z ocen¹ legalnoœci uchwa³ rad gmin dotycz¹cych ustalenia op³at za
przedszkola. Docieraj¹ do mnie sygna³y, ¿e w ostatnim okresie uchwa³y te by³y bardzo czêsto uchylane
przez s¹dy administracyjne z uwagi na istotne naruszenie prawa.

W ocenie s¹dów administracyjnych organ stanowi¹cy jednostki samorz¹du terytorialnego winien re-
spektowaæ zasadê sformu³owan¹ w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oœwiaty, z której wynika upra-
wnienie do korzystania przez dzieci z nieodp³atnego nauczania i wychowania œwiadczonego przez przed-
szkola publiczne, co najmniej w zakresie objêtym podstaw¹ programow¹. Z zasady tej wynika zatem rów-
nie¿, ¿e w uchwale rada gminy mo¿e przewidzieæ op³aty za zajêcia dodatkowe wykraczaj¹ce poza podsta-
wê programow¹. Zdaniem s¹dów administracyjnych op³aty te nie mog¹ jednak przybieraæ zunifikowanej
i ogólnej formy – jak mia³o to miejsce w wielu kwestionowanych uchwa³ach – lecz powinny byæ œciœle sko-
relowane z konkretnymi zajêciami. Innymi s³owy, stawka op³aty powinna bezpoœrednio zale¿eæ od rodza-
ju i od wymiaru czasowego dodatkowych zajêæ.

Konsekwencj¹ stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y ustanawiaj¹cej dodatkowe op³aty za przedszkola
mo¿e byæ otwarcie drogi dla rodziców do dochodzenia zwrotu tych op³at od gminy. W przypadku, gdyby
zjawisko to przybra³o wymiar masowy, zasadna mo¿e byæ obawa o zdolnoœæ jednostek samorz¹du teryto-
rialnego do zaspokojenia tych roszczeñ. W skrajnych przypadkach taka sytuacja mo¿e nawet zawa¿yæ na
prawid³owym funkcjonowaniu jednostki samorz¹dowej, co miêdzy innymi mo¿e prowadziæ do zamyka-
nia lub skrócenia czasu pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez ten podmiot. Zjawisko to po-
strzegane w kontekœcie ogólnokrajowym wp³ynê³oby negatywnie na ogólny stopieñ dostêpnoœci przed-
szkoli publicznych, który ju¿ teraz nale¿y do jednego z ni¿szych w Unii Europejskiej.

Wspomniana wy¿ej podstawa programowa okreœlona zosta³a w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia mi-
nistra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó³. Z kolei w §10 za³¹cznika nr 1
do rozporz¹dzenia ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ okreœlono, ¿e dzienny czas przeznaczony na realizacjê
podstawy programowej nie powinien byæ krótszy ni¿ piêæ godzin.

Strona samorz¹dowa argumentuje, ¿e powsta³y problem zwi¹zany z negatywn¹ ocen¹ zgodnoœci
uchwa³ z prawem wynika po czêœci tak¿e z brzmienia przepisów ogólnokrajowych. Przepisy te bowiem
w sposób bardzo szeroki i ogólny okreœlaj¹ zakres podstawy programowej, przez co w praktyce nie jest ³at-
wo dobraæ dodatkowe zajêcia w taki sposób, aby jednoznacznie wykracza³y one poza wspomnian¹ pod-
stawê programow¹. St¹d te¿ stawki op³at dodatkowych okreœlane s¹ zazwyczaj w sposób ogólny.

Maj¹c na wzglêdzie opisan¹ sytuacjê, zwracam siê z zapytaniem, czy w ocenie Pani Minister zasadne
mog¹ byæ obawy dotycz¹ce koniecznoœci zwrotu nienale¿nie pobranych op³at za przedszkola, a jeœli tak,
to ilu gmin w Polsce dotyczyæ mo¿e ten problem?

Proszê równoczeœnie o informacjê, jakie dzia³ania zamierza podj¹æ Pani resort w zwi¹zku z zaistnia³¹
sytuacj¹, w szczególnoœci, czy rozwa¿ane jest podjêcie inicjatywy zmierzaj¹cej do znowelizowania przepi-
sów ustawy i rozporz¹dzeñ w taki sposób, aby w wiêkszym stopniu u³atwia³y one realizacjê zadañ oœwia-
towych na szczeblu samorz¹dowym.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Obowi¹zuj¹ca od ponad piêciu lat ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji mia³a sta-
nowiæ skuteczny œrodek s³u¿¹cy realizacji celów zapisanych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przepisy wspólnotowe podkreœlaj¹ ko-
niecznoœæ zminimalizowania szkodliwego wp³ywu pojazdów wycofanych z eksploatacji na œrodowisko
naturalne. Kluczowe w tym aspekcie jest ustalenie przez pañstwa cz³onkowskie zasad pozwalaj¹cych na
ponowne wykorzystanie odpadów poprzez poddanie ich procesom odzysku, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem ponownego u¿ycia i recyklingu. W dyrektywie zobowi¹zano pañstwa cz³onkowskie do podjêcia nie-
zbêdnych dzia³añ, aby osi¹gn¹æ odpowiednie wskaŸniki w tym zakresie. Docelowo do 1 stycznia 2015 r. –
przy uwzglêdnieniu wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji – ponowne u¿ycie i odzyskiwanie po-
winno osi¹gn¹æ poziom co najmniej 95% w odniesieniu do œredniej masy pojazdu i roku, a ponowne u¿y-
cie i recykling maj¹ osi¹gn¹æ poziom co najmniej 85% w odniesieniu do œredniej masy pojazdu i roku.

Analiza stanu faktycznego wykonania wspomnianych przepisów prowadzi jednak do niepokoj¹cych
wniosków. Jak wynika z szacunków przedstawionych w raporcie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Sa-
mochodów, w Polsce zaledwie 5% pojazdów, które zosta³y wycofane z eksploatacji, przetwarzanych jest
zgodnie z przepisami. Autorzy raportu nadto zauwa¿aj¹, ¿e wymaganych prawem norm mo¿e nie
spe³niaæ nawet 70% istniej¹cych stacji demonta¿u i punktów zbierania pojazdów. Równie wysoki odse-
tek charakteryzuje szacunkow¹ liczbê pojazdów wycofywanych z eksploatacji, które zamiast byæ podda-
ne legalnemu recyklingowi w uprawnionym do tego zak³adzie, trafiaj¹ do warsztatów i punktów skupu
z³omu prowadz¹cych nielegalny odzysk.

Zestawienie powy¿szych szacunków z danymi pochodz¹cymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kie-
rowców prowadzi do wniosku, ¿e co roku w Polsce nawet 700 tysiêcy pojazdów mo¿e byæ demontowanych
w sposób nielegalny. Równie niepokoj¹ce s¹ wyniki kontroli przeprowadzanych w tym zakresie w roku
2009 przez Inspekcjê Ochrony Œrodowiska: na oko³o szeœæset dziewiêædziesi¹t skontrolowanych podmio-
tów a¿ w 68% przypadków stwierdzono dzia³alnoœæ z naruszeniem prawa.

Uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów dotycz¹cych recyklingu pojazdów mo¿na zatem scha-
rakteryzowaæ w dwojaki sposób. Po pierwsze, dotycz¹ one podmiotów, które wprawdzie dzia³aj¹ na pod-
stawie legalnego zezwolenia, lecz mimo to nie przestrzegaj¹ wszystkich istniej¹cych norm i przepisów.
Znacznie bardziej niebezpieczne s¹ jednak takie przypadki, kiedy dzia³alnoœæ prowadzona jest w sposób
ca³kowicie nielegalny, bez jakichkolwiek zezwoleñ. Brak przestrzegania przyjêtych standardów bardzo
czêsto prowadzi do degradacji œrodowiska naturalnego, na przyk³ad odpady sk³adowane s¹ w niew³aœci-
wy sposób, co wi¹¿e siê z ryzykiem wyst¹pienia ska¿enia gleby i wód. Powoduje to tak¿e powa¿ne zagro¿e-
nie dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego z powodu braku odpowiedniego wyposa¿enia, braku respektowania za-
sad bhp. Co wiêcej, znaczny stopieñ nasilenia zjawiska nielegalnego demonta¿u pojazdów powoduje spa-
dek op³acalnoœci prowadzenia dzia³alnoœci przez podmioty, które dzia³aj¹ w poszanowaniu prawa, i za-
chêca te podmioty do przejœcia do szarej strefy.

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e pozytywny skutek w pewnym stopniu przyniesie obowi¹zuj¹ca od niedawna no-
welizacja ustawy o recyklingu, w której przewidziano surowe kary pieniê¿ne dla osób, które poza stacjami
demonta¿u dokonuj¹ recyklingu lub odzysku elementów pochodz¹cych z pojazdów wycofanych z eks-
ploatacji. Konieczne jednak w tym miejscu wydaje siê jeszcze wzmocnienie kadrowe w³aœciwych s³u¿b
kontrolnych, w szczególnoœci zaœ Inspekcji Ochrony Œrodowiska.

Maj¹c to na uwadze, proszê o wskazanie, jakie dalsze dzia³ania bêd¹ podejmowane w celu ograniczenia
opisanego wy¿ej zjawiska nagminnego nierespektowania przepisów prawa w zakresie recyklingu pojaz-
dów wycofanych z eksploatacji.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Konopkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z wielkim niepokojem i niezrozumieniem przyj¹³em informacjê o planach wstrzymania przebudowy

i modernizacji drogi krajowej nr 16 oraz budowy po³udniowo-wschodniej obwodnicy Olsztyna.
Nie jest tajemnic¹, i¿ region Warmii i Mazur to najmniej rozwiniêta czêœæ naszego kraju. W du¿ej mierze

na taki stan rzeczy maj¹ wp³yw wieloletnie zaniedbania w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej. Inte-
gracja infrastrukturalna pó³nocno-wschodniej Polski z krajow¹ sieci¹ drogow¹ jest warunkiem sine qua
non rozwoju gospodarczego naszego województwa. Pozbawienie naszego regionu tych dróg jeszcze bar-
dziej pog³êbi dysproporcje. Jeœli Polska to kraj równych szans, to nam tak¹ decyzj¹ mocno ogranicza siê
te szanse.

Wstrzymanie budowy drogi nr 16 i obwodnicy Olsztyna jest dla mieszkañców naszego regionu bardzo
krzywdz¹ce. Trudno znaleŸæ argumenty, które mia³yby wykazaæ zasadnoœæ takiego kroku.

Pragnê poinformowaæ Pana Ministra, ¿e informacja o planach wstrzymania budowy tej strategicznej
dla nas drogi budzi wielkie oburzenie wœród w³adz samorz¹dowych, œrodowisk gospodarczych, a tak¿e
pojedynczych mieszkañców naszego województwa. Ka¿dego dnia do mojego biura wp³ywaj¹ kolejne ape-
le, proœby, petycje, w których wyra¿any jest sprzeciw wobec tych decyzji.

Mam nadziejê, ¿e bêdê mia³ tê przyjemnoœæ, by w Pana imieniu poinformowaæ spo³eczeñstwo naszego
regionu o decyzji o kontynuacji budowy wymienionych dróg.

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!
Powo³uj¹c siê na stanowisko Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów, zwracam siê z proœb¹ o roz-

patrzenie kryteriów przyznawania stypendium szkolnego dla uczniów.
W œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów prawa stypendium szkolne mo¿e otrzymaæ uczeñ, w którego ro-

dzinie wysokoœæ dochodu miesiêcznie na osobê nie przekracza kwoty 351 z³ netto, w szczególnoœci zaœ
gdy w rodzinie tej wystêpuj¹: bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a choroba, wielo-
dzietnoœæ, braki w zakresie realizacji funkcji opiekuñczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.
Na podstawie art. 90n ust. 1 w zwi¹zku z art. 90b ust. 3 i art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty, tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 256, pozycja 2572 z póŸniejszymi zmianami, oraz
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, tekst jednolity DzU z 2008 r.
nr 115, pozycja 728 z póŸniejszymi zmianami, stypendium udzielane jest uczniom w formie ca³kowitego
lub czêœciowego pokrycia kosztów udzia³u w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnoœci zakupu podrêczników, a w uzasadnionych
przypadkach tak¿e w formie œwiadczenia pieniê¿nego.

Kilkuletnie doœwiadczenia w zakresie przyznawania stypendium wskazuj¹, ¿e rozpatrywanie wnios-
ków g³ównie w oparciu o kryterium dochodowe jest niewystarczaj¹ce i wymaga wprowadzenia dodatko-
wych warunków. Co wiêcej, nagminnie powtarzaj¹ siê przypadki pobierania stypendium szkolnego przez
uczniów, którzy nie realizuj¹ swoich obowi¹zków szkolnych, systematycznie wagaruj¹, a w szkole prze-
bywaj¹ sporadycznie. Jednoczeœnie s¹ dzieci otrzymuj¹ce stypendium, które uczêszczaj¹ do szko³y, ale
nie maj¹ podrêczników ani przyborów szkolnych.

W kontekœcie obserwowanych sytuacji zwracam siê z apelem o rozwa¿enie mo¿liwoœci uzupe³nienia
kryteriów przyznawania tej pomocy socjalnej, w szczególnoœci poprzez uwzglêdnienie poziomu realizacji
obowi¹zku szkolnego. Proponowana zmiana pozwoli³aby nie tylko na w³aœciwe dystrybuowanie œrodków,
ale wp³ynê³aby tak¿e na intensyfikacjê dzia³añ wychowawczych szko³y wobec niektórych uczniów.

Z wyrazami szacunku
S³awomir Kowalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Z informacji, które dotar³y do mojego biura senatorskiego, wynika, ¿e zabytkowe pa³ace i dworki, któ-
rych w³aœcicielem jest Skarb Pañstwa, s¹ w wiêkszoœci w bardzo z³ym stanie.

W 2009 roku Najwy¿sza Izba Kontroli sprawdzi³a ponad szeœædziesi¹t zabytków zarz¹dzanych przez je-
dnostki samorz¹du terytorialnego oraz Agencjê Nieruchomoœci Rolnych, wynik kontroli by³ w wiêkszoœci
przypadków negatywny. Z raportu wynika, ¿e w³aœciciele zabytków dopuœcili siê ra¿¹cych uchybieñ w go-
spodarowaniu. Obiekty nie s¹ dostatecznie zabezpieczone przed dzia³aniem czynników atmosferycz-
nych, przed po¿arami, w³amaniami. Z dalszej czêœci raportu NIK wynika, ¿e w³aœciciele i posiadacze za-
bytków w wiêkszoœci nie mieli wymaganej przepisami dokumentacji konserwatorskiej oraz nie realizowa-
li zaleceñ konserwatorskich.

Dodatkowo, prowadzone przez wojewódzkich konserwatorów zabytków bazy danych by³y nieaktual-
ne. Z kontroli wynika równie¿, ¿e obsada kadrowa s³u¿by ochrony zabytków jest zbyt ma³a, co sprawia, ¿e
faktycznie wiele obiektów pozostaje poza nadzorem konserwatorskim. Z tego powodu, w trosce o dobro
zabytkowych nieruchomoœci, zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci zajêcia siê
opisan¹ spraw¹.

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. Jakie kwoty ze swoich œrodków finansowych wydatkowa³y spó³ki Skarbu Pañstwa z sektora energe-

tycznego i górniczego w 2008 r. i w 2009 r. na utrzymywanie i dofinansowanie klubów sportowych na po-
ziomie III, II, I ligi, na patronowanie im oraz na organizowanie ró¿nego rodzaju zawodów, turniejów itp.?

2. Na jakich zasadach pracownicy spó³ek Skarbu Pañstwa korzystaj¹ z samochodów s³u¿bowych do
celów prywatnych? Jakie przepisy reguluj¹ tê kwestiê?

3. Ilu pracowników spó³ek Skarbu Pañstwa nieposiadaj¹cych uprawnieñ do zasiadania w jednoosobo-
wych spó³kach SP, zasiada w jednej z takich spó³ek, ile osób zasiada w dwóch takich podmiotach? Proszê
o podanie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, które reguluj¹ te zagadnienia.

Krzysztof Majkowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Adama Massalskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak oraz do minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 15 oraz 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
pos³a i senatora – ujednolicony tekst ustawy opracowany na podstawie: DzU z 2003 r. nr 221 poz. 2199;
z 2004 r. nr 116 poz. 1202 i nr 210 poz. 2135; z 2005 r. nr 48 poz. 446 i nr 169 poz. 1414; z 2006 r. nr 104
poz. 708, z 2009 r. nr 144, poz. 1177 – zwracam siê z proœb¹ o zajêcie stanowiska wobec zaprezentowanej
w niniejszym oœwiadczeniu kwestii dotycz¹cej urlopów na poratowanie zdrowia wyk³adowców uczelni
niepublicznych oraz o wziêcie pod uwagê mo¿liwoœci podjêcia prac nad zmianami legislacyjnymi w zapro-
ponowanym poni¿ej brzmieniu.

W praktyce uczelni niepañstwowej pojawi³ siê pewien niebezpieczny casus próby patologicznego inter-
pretowania przepisów o p³atnym urlopie na poratowanie zdrowia, zapisanych w ustawie – Prawo o szkol-
nictwie wy¿szym. Profesor w wieku emerytalnym, z nabytymi œwiadczeniami rentowymi, wyst¹pi³ do re-
ktora z wnioskiem o pó³roczny urlop na poratowanie zdrowia. Poniewa¿ uprawnienie to ma charakter ob-
ligatoryjny, rektor nie móg³ odrzuciæ tego wniosku. Po up³ywie pó³ roku ten sam profesor wyst¹pi³ o kolej-
ny p³atny urlop na poratowanie zdrowia. Zgodnie z interpretacj¹ S¹du Najwy¿szego kolejny urlop musi
poprzedzaæ przerwa, nie okreœlono jednak, jak d³ugo ma ona trwaæ. W celu zapewnienia sobie ci¹g³oœci
tego urlopu wspomniany profesor przedstawi³ wiêc zwolnienie lekarskie i jednoczeœnie zapowiedzia³, ¿e
zapis o prawie do kolejnych urlopów na poratowanie zdrowia wykorzysta do maksimum, a nastêpnie wy-
mówi stosunek pracy.

Dla uczelni niepublicznej pierwszy urlop wi¹za³ siê z kosztem 50 tysiêcy z³, kolejne zaœ mog¹ koszto-
waæ wielokrotnoœæ tej sumy, przy tym w opisanej sytuacji jest to wydatek bez jakiegokolwiek po¿ytku dla
uczelni.

Ponadto w przywo³anej sytuacji nie ma jasnoœci ani co do tego, czy przedstawienie przez pracownika
zwolnienia lekarskiego w przerwie pomiêdzy okresami udzielonego mu p³atnego urlopu na poratowanie
zdrowia mo¿e byæ rozumiane jako uchylenie siê od wykonywania pracy, ani co do tego, czy pracownik po-
winien podj¹æ zatrudnienie, aby nabyæ prawo do kolejnego urlopu.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister Jolanty Fedak oraz Pani Minister Barbary Kud-
ryckiej o zainteresowanie siê tym problemem.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego prowadzone s¹ prace legislacyjne nad projektem usta-
wy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dlatego zwracam siê
z sugesti¹ zainicjowania dodatkowych zmian w zakresie uprawnieñ nauczycieli akademickich zatrud-
nionych w uczelniach niepublicznych do korzystania z p³atnego urlopu dla poratowania zdrowia.

Realizacja przepisów art. 134 ust. 5–7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym powoduje znaczne ob-
ci¹¿enie finansowe uczelni niepublicznych, co poœrednio przyczynia siê do wzrostu wysokoœci czesnego
p³aconego przez studentów za naukê ze wzglêdu na to, ¿e uczelnie niepubliczne utrzymuj¹ siê g³ównie
z op³at wnoszonych przez studentów. Zamiast inwestowaæ w nowoczesne projekty badawcze, uczelnie
musz¹ zabezpieczyæ œrodki na potencjalne roszczenia pracownicze, co skutecznie zmniejsza konkuren-
cyjnoœæ tych uczelni.

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w przypadku nauczycieli szkó³ niepublicznych dzia³aj¹cych na podstawie
przepisów o systemie oœwiaty, pragmatyka zawodowa reguluj¹ca uprawnienia tej grupy zawodowej
(ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) wy³¹cza stosowanie przepisów uprawniaj¹cych
do urlopu dla poratowania zdrowia i rozwi¹zanie to nie jest uznawane za sprzeczne z zasad¹ równoœci.

Proponujê zatem zawê¿enie uprawnieñ nauczycieli akademickich do urlopu dla poratowania zdrowia
w ten sposób, aby odnosi³y siê one wy³¹cznie do nauczycieli uczelni publicznych. Za konieczne uwa¿am
doprecyzowanie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym, dotycz¹cych urlopów dla poratowa-
nia zdrowia, w nastêpuj¹cy sposób. W art. 134 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym po ust. 5 propo-
nuje siê dodaæ ust. 5a–5c w brzemieniu:

„5a. Nauczycielowi akademickiemu mo¿na udzieliæ kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie
wczeœniej ni¿ po up³ywie roku od dnia zakoñczenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia.

5b. Urlop dla poratowania zdrowia nie przys³uguje nauczycielowi akademickiemu posiadaj¹cemu
prawo do emerytury. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej ni¿ rok, ur-
lop dla poratowania zdrowia nie mo¿e byæ udzielony na okres d³u¿szy ni¿ do koñca miesi¹ca poprzedza-
j¹cego miesi¹c, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
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5c. Rektor, nie póŸniej ni¿ w terminie dwóch tygodni przed zakoñczeniem urlopu dla poratowania zdro-
wia, wydaje nauczycielowi akademickiemu skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku
przeciwwskazañ do pracy na okreœlonym stanowisku.”.

Zwracam tak¿e uwagê na mo¿liwoœæ jednoczesnego wyst¹pienia, w jednej uczelni, wielu pracowników
o przyznanie im prawa do takiego urlopu. Oznacza³oby to zak³ócenie procesu dydaktycznego z uwagi na
fakt braku ograniczeñ ustawowych i pozbawienie rad wydzia³ów mo¿liwoœci opiniowania takich wnios-
ków z punktu widzenia organizacji studiów.

Dokonanie proponowanych zmian w ustawie uniemo¿liwi³oby nadu¿ywanie przez pracowników pra-
wa do urlopu dla poratowania zdrowia i zracjonalizowa³oby zasady wykorzystywania tego prawa w odnie-
sieniu do wszystkich uczelni.

Z wyrazami szacunku
Adam Massalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Z niepokojem przyj¹³em informacje prasowe dotycz¹ce przeniesienia produkcji samochodów marki

Fiat Panda, wytwarzanych w Tychach, do innych krajów.
W zwi¹zku z wp³ywem wielkoœci produkcji w fabryce na sytuacjê ekonomiczno-spo³eczn¹ mieszkañ-

ców województwa œl¹skiego i regionu Podbeskidzia, proszê o przedstawienie dzia³añ podjêtych i planowa-
nych w celu ochrony miejsc pracy osób zatrudnionych w Fiat Auto Poland.

Z powa¿aniem
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Rafa³a Muchackiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Wykaz leków i wyrobów medycznych wydawanych ze wzglêdu na stwardnienie rozsiane i stwardnienie

zanikowe boczne zawarty zosta³ w rozporz¹dzeniu ministra zdrowia z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie
wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzglêdu na te choroby s¹ przepisywa-
ne bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub za czêœciow¹ odp³atnoœci¹ (Dz.U. Nr 212, poz. 1647). Obecnie cho-
rzy na stwardnienie rozsiane maj¹ mo¿liwoœæ leczenia nastêpuj¹cymi substancjami czynnymi: methyl-
prednisolonum, oxybutyninum oraz tizanidinum. W przypadku stwardnienia zanikowego bocznego mo-
g¹ byæ leczeni substancj¹ riluzolum.

Chorzy maj¹ równie¿ mo¿liwoœæ skorzystania z terapeutycznego programu zdrowotnego o nazwie „Le-
czenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”, w ramach którego finansowane jest leczenie interferonem
beta oraz octanem glatirameru.

Niestety leczenie finansowane jest na poziomie niesatysfakcjonuj¹cym pacjentów.
Niezwykle wa¿ne wydaje siê zatem poszukiwanie innych rozwi¹zañ medycznych mog¹cych pomóc

chorym na SM. Pragnê zwróciæ uwagê na potrzebê przeprowadzenia badañ odnoœnie do wzajemnej kore-
lacji przewlek³ej mózgowo-rdzeniowej niewydolnoœci ¿ylnej (chronic cerebrospinal venous insufficiency –
CCSVI) i stwardnienia rozsianego. Wstêpne dane wskazuj¹, ¿e u wszystkich chorych na stwardnienie
rozsiane stwierdza siê zwê¿enia i niedro¿noœci du¿ych ¿y³ drenuj¹cych oœrodkowy uk³ad nerwowy: ¿y³
szyjnych wewnêtrznych i ¿y³y nieparzystej. Przypuszcza siê, ¿e zaburzenie odp³ywu ¿ylnego z oœrodkowe-
go uk³adu nerwowego wywo³ane zwê¿eniem ¿y³ zewn¹trzczaszkowych mo¿e odgrywaæ kluczow¹ rolê
w patologii stwardnienia rozsianego, a nawet byæ rzeczywist¹ przyczyn¹ stwardnienia rozsianego. Wstêp-
ne wyniki leczenia endowaskularnego (PTA lub stentowanie) zwê¿onych ¿y³ wskazuj¹ na poprawê obja-
wów ogólnych towarzysz¹cych SM, takich jak: bóle g³owy, uczucie zmêczenia, zaburzenia termoregula-
cji. Obecnie czas obserwacji nie przekracza jednak kilku miesiêcy i zapewne jest zbyt krótki, by stwierdziæ
skutecznoœæ inwazyjnego leczenia zwê¿onych ¿y³.

Za kluczowe uwa¿am zatem, poza realizowanymi ju¿ procedurami finansowania leczenia SM, wspar-
cie badañ mog¹cych umo¿liwiæ wyleczenie osób dotkniêtych t¹ chorob¹.

Z powa¿aniem
Rafa³ Muchacki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Olecha

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Wnoszêskargênageneralnego inspektorakontroliskarbowejwSzczecinieonienale¿ytewykonywaniezadañ.
W nawi¹zaniu do pisma z dnia 14 kwietnia 2010 r. pana Andrzeja Parafianowicza, generalnego inspek-

tora kontroli skarbowej, które by³o odpowiedzi¹ na z³o¿one przez senatora RP oœwiadczenie w sprawie
prowadzonego przez dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie postêpowania kontrolnego wo-
bec pana Dariusza Budzika, zg³aszam zastrze¿enia co do przedstawionego stanowiska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. DzU
z 2004 r. nr 8 poz. 65 ze zm.) generalny inspektor kontroli skarbowej sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹
dyrektorów urzêdów kontroli skarbowej. W odpowiedzi na z³o¿one oœwiadczenie generalny inspektor
kontroli skarbowej oznajmi³, i¿ „zarzuty dotycz¹ce prowadzenia postêpowania kontrolnego i wzywania do
z³o¿enia dokumentów bez podstawy prawnej s¹ nieuzasadnione”.

W z³o¿onym w dniu 12 marca 2010 r. oœwiadczeniu wskazano szereg nieprawid³owoœci, które mog¹ zo-
staæ uznane za powtarzaj¹ce siê naruszenie prawa w trakcie wykonywania obowi¹zków. Dyrektor Urzê-
du Skarbowego w Szczecinie od dnia 12 marca 2010 r. nie tylko nie zakoñczy³ postêpowania, ale tak¿e do-
kona³ kolejnych naruszeñ prawa, co wyka¿ê poni¿ej.

Pismem z dnia 14 stycznia 2009 r. Urz¹d Skarbowy w Gryfinie wzywa Urz¹d Kontroli Skarbowej
w Szczecinie do wszczêcia kontroli.

W dniu 4 wrzeœnia 2009 r. dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie wszczyna postêpowanie, któ-
re wielokrotnie przed³u¿a, mimo i¿ nie wystêpuj¹ przes³anki prawne do przed³u¿ania terminu postêpowania
kontrolnego. W dniu 16 kwietnia 2010 r. dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej wyznaczy³ kolejny termin za-
koñczenia postêpowania kontrolnego na dzieñ 18 czerwca 2010 r., czym ra¿¹co naruszy³ przepis art. 159 or-
dynacji podatkowej. Postêpowanie w sprawie kontroli oœwiadczenia maj¹tkowego trwa ju¿ rok i piêæ miesiê-
cy, jednak generalny inspektor kontroli skarbowej nie zauwa¿a tego ra¿¹cego naruszenia prawa.

W piœmie z dnia 23 paŸdziernika 2009 r. Urz¹d Marsza³kowski Województwa Zachodniopomorskiego
z³o¿y³ do akt sprawy oœwiadczenie marsza³ka, który stwierdzi³, i¿ w œwietle obowi¹zuj¹cych przepisów
pan Dariusz Budzik nie ma obowi¹zku sk³adania oœwiadczenia maj¹tkowego.

W dniu 3 grudnia 2009 r. pan Dariusz Budzik wyst¹pi³ z wnioskiem o umorzenie postêpowania, które
wedle z³o¿onego przez marsza³ka oœwiadczenia by³o bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 298 ordynacji podat-
kowej organ prowadz¹cy postêpowanie ma obowi¹zek umorzenia postêpowania, tak¿e kontrolnego, je¿eli
z jakiejkolwiek przyczyny stanie siê ono bezprzedmiotowe. Z³o¿ony wniosek dyrektor urzêdu w Szczecinie
pozostawi³ bez rozpatrzenia, co stanowi ra¿¹ce naruszenie wy¿ej wskazanego przepisu.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. dyrektor urzêdu kontroli skarbowej wyda³ wynik kontroli oœwiadczenia
maj¹tkowego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wynik kontroli oœwiadczenia maj¹tkowego powi-
nien ograniczyæ siê wy³¹cznie do ustalenia stanu faktycznego i wykazania nieprawid³owoœci w oœwiad-
czeniu. Nie powinien nak³adaæ na kontrolowanego ¿adnych obowi¹zków ani potwierdzaæ ¿adnych upra-
wnieñ. Celem wyniku kontroli oœwiadczenia maj¹tkowego jest jedynie ocena prawid³owoœci ujawnionych
informacji. Sporz¹dzony wynik kontrolny jest niezgodny ze stanem faktycznym, zawiera zarzuty nieznaj-
duj¹ce potwierdzenia w istniej¹cym stanie faktycznym i stanie prawnym. Ponadto wynik kontroli oœ-
wiadczenia maj¹tkowego na³o¿y³ na pana Dariusza Budzika okreœlone obowi¹zki, to znaczy zobowi¹za³
stronê do przestrzegania przepisów wynikaj¹cych z art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rz¹dzie wojewódzkim (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.), co jest niezgodne z art. 24 ust. 1
pkt 2 lit. b ustawy o kontroli skarbowej.

Wynik kontroli w zakresie oœwiadczenia o stanie maj¹tkowym zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
dorêcza siê kierownikowi jednostki organizacyjnej, w której kontrolowany jest zatrudniony. Dyrektor
Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie wynik kontroli skarbowej dorêczy³ panu Dariuszowi Budzikowi,
naczelnikowi Urzêdu Skarbowego w Gryfinie. Takie dzia³anie by³o podyktowane z³o¿onym przez mar-
sza³ka województwa zachodniopomorskiego oœwiadczeniem, zgodnie z którym pan Dariusz Budzik nie
podlega obowi¹zkowi wynikaj¹cemu z przepisu art. 27c ustawy o samorz¹dzie wojewódzkim. Zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami to kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pan Da-
riusz Budzik, podejmuje decyzje, kto z pracowników podlega obowi¹zkowi z³o¿enia oœwiadczenia maj¹t-
kowego. Skoro dyrektor Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie uzna³, i¿ obowi¹zek ten ci¹¿y na panu
Dariuszu Budziku, to powinien poinformowaæ jego pracodawcê, który reprezentuje odmienne stanowis-
ko w przedmiotowej kwestii.
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Postêpowanie prowadzone przez dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie w przedmiotowej
sprawie narusza przepis art. 121 §1 ordynacji podatkowej i wyra¿on¹ w nim zasadê, i¿ postêpowanie po-
datkowe (w tym przypadku kontrolne – art. 31 ustawy o kontroli skarbowej) powinno byæ prowadzone
w sposób budz¹cy zaufanie do organów podatkowych. Ewidentnie zosta³a tak¿e naruszona zasada pra-
worz¹dnoœci zapisana w art. 120 ordynacji podatkowej. Jest to zasada nakazuj¹ca przestrzeganie prawa
przez organy administracji publicznej.

Generalny inspektor kontroli skarbowej, mimo posiadanej wiedzy o naruszaniu podstawowych zasad
zapisanych w ordynacji podatkowej oraz naruszeniu przepisów art. 13 ust. 7, 8 i 10 ustawy o kontroli
skarbowej, poprzez dopuszczenie jako dowodu w sprawie materia³ów, które nie mog³y byæ wykorzystane
w postêpowaniu kontrolnym (art. 180 ordynacji podatkowej), poprzez b³êdne wyci¹gniêcie wniosków
z zebranego materia³u dowodowego, nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ maj¹cych na celu wyeliminowanie wska-
zanych nieprawid³owoœci. Swoim dzia³aniem usankcjonowa³ dzia³ania podejmowane przez dyrektora
Urzêdu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, bêd¹ce ra¿¹cym naruszeniem prawa.

W zwi¹zku z powy¿szym wnoszê o zajêcie stanowiska w niniejszej sprawie i proszê o informacjê o pod-
jêtych dzia³aniach.

Z wyrazami szacunku
Jan Olech
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim. W imieniu przedsiêbior-

ców zg³aszaj¹cych siê do mego biura senatorskiego pragnê zapytaæ o zasadnoœæ tak zwanego poboru pro-
gnozowanego dotycz¹cego energii elektrycznej i gazu pobieranych przez przedsiêbiorców.

W zwi¹zku z powy¿szym chcia³bym otrzymaæ informacjê na temat podstaw prawnych poboru progno-
zowanego w przypadku przedsiêbiorców. Pragnê siê równie¿ dowiedzieæ, czy mo¿liwy by³by powrót, jeœli
chodzi o podmioty gospodarcze, do rozliczania na dotychczasowych zasadach. Proszê tak¿e o informacjê,
czy w ten sam b¹dŸ podobny sposób pobierane s¹ op³aty za energiê w innych krajach UE, proszê o przy-
k³ady w tym zakresie.

Pragnê zauwa¿yæ, i¿ pobór prognozowany wi¹¿e siê dla dostawców z obowi¹zkiem wp³at stosunkowo
wysokich kwot, które w odczuciu osób korzystaj¹cych z energii s¹ w znacznym stopniu zawy¿one w sto-
sunku do iloœci rzeczywiœcie pobranej energii; zwrot wczeœniej nadp³aconych zaliczek mo¿liwy jest dopie-
ro po up³ywie konkretnego czasu. Podkreœlam, i¿ przedsiêbiorcy p³aca za energiê, której jeszcze nie po-
brali, p³ac¹ naprzód w stosunku do swych przychodów uzyskiwanych w³aœnie miêdzy innymi dziêki po-
bieranej energii. Oni niejako kredytuj¹ dostawców. Uwa¿am, i¿ w dobie obecnego kryzysu przysparza to
dodatkowych trudnoœci w prowadzeniu dzia³alnoœci gospodarczej.

Liczê na pozytywne ustosunkowanie siê do mego oœwiadczenia.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji z Fun-

duszu Koœcielnego, który z³o¿y³ proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem œw. Jana Chrzci-
ciela we W³oc³awku, ks. dr Boles³aw Cieœlak. Wniosek dotyczy remontu wie¿y zabytkowego koœcio³a pa-
rafialnego.

Ka¿demiastomaswoj¹historiê zapisan¹nazwiskami zmar³ych ipoleg³ych,wype³nion¹ ichczynami i dzie-
³em oraz tym, co pozostawili materialnie po sobie. Historia W³oc³awka, miasta po³o¿onego nad Wis³¹, rozpo-
czyna siê od istniej¹cej ponad tysi¹c lat przed nasz¹ er¹ osady kultury ³u¿yckiej. W X wieku n.e. u ujœcia do
Wis³y rzeki Zg³owi¹czki rozwinê³a siê osada o charakterze wczesnomiejskim, bêd¹ca warownym grodem
ksi¹¿êcym. Gród strzeg³ przeprawy przez Wis³ê, by³ punktem zbornym rycerstwa kujawskiego i oœrodkiem
administracyjnym. Znajdowa³y siê tu tak¿e osada targowa i rybacka oraz przystañ rzeczna.

Od roku 1255, kiedy ksi¹¿ê kujawski Kazimierz I nada³ osadzie prawa miejskie, W³oc³awek rozwija³ siê
i upada³. Jako oœrodek wiœlanego handlu zbo¿em miasto kwit³o, staj¹c siê g³ównym spichlerzem Kujaw,
ziemi dobrzyñskiej i Mazowsza. Wojny, epidemie i po¿ary hamowa³y rozwój miasta, powoduj¹c jego wylu-
dnienie.

Jedynymi œwiadkami tych wydarzeñ pozosta³y w³oc³awskie koœcio³y: gotycki koœció³ œw. Witalisa
z oko³o 1330 r., który jest najstarszym zachowanym obiektem ceglanym w mieœcie, bazylika katedralna
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny z prze³omu XIV i XV wieku oraz póŸnogotycki koœció³ farny pod
wezwaniem œw. Jana Chrzciciela, zbudowany w 1538 r., na fundamentach œwi¹tyni, o której wspominaj¹
kroniki z 1065 r.

Koœció³ œw. Jana we W³oc³awku usytuowany jest w najstarszej czêœci miasta, objêtej programem rewi-
talizacji. Od 2002 r. w koœciele prowadzone s¹ prace konserwatorskie i remontowe. W 2006 r. zakoñczono
remont wiêŸby dachowej. Do wykonania pozostaje remont wie¿y wymagaj¹cej naprawy konstrukcji noœ-
nej dzwonów i wymiany pokrycia dachu cebulowego. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia w wysokoœci 350 tysiê-
cy z³ znacznie przekracza mo¿liwoœci parafii, która liczy oko³o piêciu tysiêcy wiernych, w wiêkszoœci bez-
robotnych, emerytów i rencistów. Niezbêdne jest zatem wsparcie finansowe zamierzonego remontu.

Szanowny Panie Ministrze, z uwagi na ogromn¹ wartoœæ historyczn¹ i kulturow¹ koœcio³a pod wezwa-
niem œw. Jana, zwracam siê do Pana z proœb¹ o pozytywne rozpatrzenie z³o¿onego przez proboszcza para-
fii wniosku o przyznanie dotacji na remont wie¿y koœcio³a.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zbigniewa Romaszewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o wyst¹pienie z inicjatyw¹ nowelizacji ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu

programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Œwinna Porêba w latach 2006–2010”. Zwra-
cam siê z tym do Pana jako ministra w³aœciwego do spraw gospodarki wodnej, sprawuj¹cego nadzór nad re-
alizacj¹ zadañ wynikaj¹cych z tego programu.

Otrzyma³em sygna³ od w³adz gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce o pilnej potrzebie zmiany zakresu
finansowania zadania IV „Ochrona zlewni zbiornika”. Chodzi o zapewnienie, jak szacuj¹ samorz¹dowcy,
prawie 70 milionów z³ z bud¿etu pañstwa. Wójtowie gmin wskazuj¹, ¿e obowi¹zkiem inwestora, czyli re-
gionalnego zarz¹du gospodarki wodnej, jest pe³na realizacja zadañ za³o¿onych w programie.

Ograniczone bud¿ety samorz¹dów nie pozwalaj¹ na zabezpieczenie ewentualnych wk³adów w³asnych
w ramach unijnych dotacji na cele œrodowiskowe. Zwiêkszenie nak³adów pañstwowych pozwoli³oby na
dokoñczenie budowy systemów kanalizacyjnych i wodoci¹gowych na terenie wymienionych gmin. Zape-
wni³oby to rzeczywist¹ ochronê œrodowiska oraz dobr¹ jakoœæ wód w zbiorniku zaprojektowanym jako re-
zerwuar wody pitnej dla aglomeracji œl¹skiej.

Uwa¿am, ¿e nale¿y wreszcie sfinalizowaæ trwaj¹c¹ ju¿ od 1986 r. inwestycjê. Nie mo¿na dopuœciæ do
dalszego zanieczyszczania zbiornika. Sytuacja wymaga pilnego dzia³ania z uwagi na to, ¿e program wielo-
letni wygasa z koñcem tego roku.

£¹czê wyrazy szacunku
Zbigniew Romaszewski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

W roku 2008 Komisja Europejska przedstawi³a zestaw dokumentów okreœlanych jako tak zwany pa-
kiet energetyczno-klimatyczny, który w swoim za³o¿eniu mówi miêdzy innymi o:

– 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych,
– 20% wykorzystaniu energii ze Ÿróde³ odnawialnych,
– 20% zwiêkszeniu efektywnoœci energetycznej.
W grudniu 2008 r. osi¹gniêto porozumienie pomiêdzy Parlamentem Europejskim a Rad¹ UE. Powy¿-

sze za³o¿enia zosta³y przyjête w formie dokumentów, w których podstawowe elementy przyjêtej legislacji
odnosz¹ siê g³ównie do emisji gazów cieplarnianych i odnawialnych Ÿróde³ energii. Ogólne za³o¿enia pa-
kietu energetyczno-klimatycznego zobowi¹zuj¹ kraje cz³onkowskie równie¿ do oszczêdnoœci i efektywno-
œci energetycznej.

W rz¹dowym projekcie ustawy o efektywnoœci energetycznej z 12 kwietnia 2010 r. zapisany jest cel
zmniejszania zu¿ycia energii finalnej o 9% od 2008 r. do 2016 r., czyli o 1% rocznie. Czynnikiem, który ma
temu s³u¿yæ, jest obowi¹zek uzyskania i umorzenia œwiadectw efektywnoœci energetycznej lub uiszcze-
nia op³aty zastêpczej od 1 stycznia 2012 r. przez przedsiêbiorstwa energetyczne. Œwiadectwa efektywno-
œci energetycznej, tak zwane bia³e certyfikaty, bêdzie mo¿na uzyskaæ w drodze przetargu organizowanego
przez Urz¹d Regulacji Energetyki co najmniej raz w roku w trzech obszarach:

– zwiêkszenia oszczêdnoœci energii przez odbiorców koñcowych,
– zwiêkszenia oszczêdnoœci urz¹dzeñ potrzeb w³asnych,
– zmniejszenia strat ciep³a energii elektrycznej i gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.
Jednoczeœnie we wspomnianym projekcie ustawy znajduj¹ siê zapisy, które ograniczaj¹ otrzymanie

bia³ego certyfikatu za przedsiêwziêcia:
– zakoñczone przed 1 stycznia 2008 r.,
– sfinansowane z u¿yciem premii termomodernizacyjnej,
– sfinansowane z u¿yciem œrodków unijnych lub z bud¿etu pañstwa.
W zwi¹zku z powy¿szym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Dlaczego nie bêdzie mo¿na otrzymaæ bia³ego certyfikatu dla przedsiêwziêæ zakoñczonych przed

1 stycznia 2008 r.?
2. Dlaczego nie bêdzie mo¿na otrzymaæ bia³ego certyfikatu dla przedsiêwziêæ zrealizowanych z udzia-

³em premii termomodernizacyjnej?
3. Dlaczego nie bêdzie mo¿na otrzymaæ bia³ego certyfikatu dla przedsiêwziêæ zrealizowanych z udzia-

³em œrodków unijnych lub z bud¿etu pañstwa?
4. Skoro œwiadectwa energetyczne bêd¹ towarem gie³dowym, to czy polskie przedsiêbiorstwa energety-

czne nie bêd¹ zmuszone do zakupu bia³ych certyfikatów za granic¹, gdy¿ w Polsce mo¿e ich byæ za ma³o?
5. Jakie jest uzasadnienie dla wprowadzania do prawa krajowego tak ograniczaj¹cych zapisów dla

przedsiêwziêæ, które w ogromnej wiêkszoœci maj¹ nawet niewielki, ale jednak, udzia³ œrodków unijnych,
pañstwowych?

6. Czy przepisy traktatowe lub prawa europejskiego zobowi¹zuj¹ nas do wprowadzania tak niekorzy-
stnych zapisów?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka

W ostatnich miesi¹cach zakoñczy³a siê jedna z najwiêkszych w ostatnich latach inwestycji w polskiej
energetyce. Nowy blok energetyczny o mocy 460 MW zosta³ uruchomiony w elektrowni £agisza w Bêdzi-
nie nale¿¹cej do grupy Tauron. Do krajowej sieci elektroenergetycznej p³ynie pr¹d z nowoczesnej elektro-
wni opalanej wêglem, w której w porównaniu do starych instalacji o jedn¹ czwart¹ zmniejszona jest emi-
sja dwutlenku wêgla. Potwierdzeniem nowoczesnoœci elektrowni £agisza jest wpisanie jej na tworzon¹
przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energetyczn¹ listê najnowoczeœniejszych elektrowni na œwiecie, zape-
wniaj¹cych wysok¹ sprawnoœæ i nisk¹ emisjê CO2. Podobne inwestycje w energetyce planuje równie¿
grupa Enea SA, która zamierza wybudowaæ w elektrowni Kozienice dwa nowe bloki energetyczne o mocy
1000 MW, opalane wêglem kamiennym.

Wspomniane wy¿ej i wszystkie przysz³e inwestycje wymagaj¹ powa¿nych nak³adów finansowych. Jed-
nym ze sposobów pozyskania œrodków finansowych na nowe inwestycje, jaki proponuj¹ zarz¹dy spó³ek
energetycznych, jest czêœciowe urynkowienie cen energii dla wiêkszoœci gospodarstw domowych. Je-
dnak dla indywidualnych odbiorców energii urynkowienie cen pr¹du dla gospodarstw domowych ozna-
cza w praktyce znaczne podwy¿ki.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na pytania.
1. Kiedy jest planowane wprowadzenie urynkowienia cen pr¹du dla odbiorców indywidualnych?
2. Jak wzrosn¹ op³aty dla odbiorców indywidualnych w przypadku urynkowienia cen pr¹du?
3. Jakie inwestycje s¹ obecnie planowane w energetyce zawodowej opartej na wêglu kamiennym i bru-

natnym?
4. Czy zosta³a wyjaœniona z Komisj¹ Europejsk¹ definicja „fizycznie rozpoczêtej budowy instalacji”?

Mam tutaj na myœli zapisy z pakietu energetyczno-klimatycznego, czyli to, jaki bêdzie przydzia³ upra-
wnieñ po roku 2013 dla nowych wytwórców energii elektrycznej.

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uprzejmie proszê o udzielenie informacji, jakie s¹ prawne i finansowe mo¿liwoœci udzielenia przez

Skarb Pañstwa pomocy finansowej województwu mazowieckiemu lub podjêcia innych nadzwyczajnych
dzia³añ, które pozwol¹ pomóc samorz¹dowi województwa mazowieckiego w przezwyciê¿eniu trudnej sy-
tuacji finansowej.

Problemy finansowe województwa mazowieckiego wynikaj¹ miêdzy innymi ze zmniejszonych docho-
dów z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a tak¿e z koniecznoœci wp³acenia
do bud¿etu pañstwa, z przeznaczeniem na czêœæ regionaln¹, subwencji ogólnej dla innych województw.
W konsekwencji obecny wskaŸnik zad³u¿enia wynosz¹cy 58% mo¿e zostaæ przekroczony ponad ustawo-
wy limit wynosz¹cy 60% nawet o 8 –10 punktów procentowych.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko-
³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
W zwi¹zku z wprowadzeniem prawnej mo¿liwoœci wyp³aty przez Agencjê Restrukturyzacji i Moderniza-

cji Rolnictwa zaliczek na projekty realizowane przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013 nale¿y podkreœliæ znaczenie i potrzebê przedmiotowego rozwi¹zania. Istotne jest
to, ¿e zaliczki mog¹ wynosiæ nawet po³owê wartoœci wsparcia finansowego przyznanego z ARiMR. Z pun-
ktu widzenia beneficjentów realizuj¹cych projekty zaliczki finansowe usprawni¹ realizacjê inwestycji,
u³atwi¹ jej finansowanie, ogranicz¹ ponoszone koszty finansowe w przypadku wspó³finansowania inwe-
stycji kredytami bankowymi.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ, ¿e istotne jest maksymalne uproszczenie procedury i skrócenie czasu
zwi¹zanego z oczekiwaniem, a tak¿e wzorem innych programów operacyjnych, w przypadku okreœlonego
pu³apu zaliczki – ustanowienie zabezpieczenia, zamiast gwarancji bankowej, w innych formach, na przy-
k³ad weksla.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Mimo i¿ nie jestem cz³onkiem senackiej Komisji Ochrony Œrodowiska, to jednak wybra³em siê na jej

niedawne posiedzenie, wiedz¹c, ¿e szczególnym goœciem bêdzie na nim minister œrodowiska.
Z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³em swoistego exposé Pana Ministra, a w szczególnoœci tej czêœci wyst¹pie-

nia, w której pojawi³a siê stanowcza deklaracja definitywnego uporz¹dkowania gospodarki odpadami ko-
munalnymi w skali ca³ego kraju.

Wiem, nie tylko jako senator, ale i samorz¹dowiec z wieloletnim doœwiadczeniem, jak wa¿ny jest to pro-
blem z punktu widzenia ekologii i ³adu gospodarczego w gminach i jak powszechnie oczekiwane jest jego
rozwi¹zanie.

Wierz¹c w konsekwencjê w tej sprawie, chcia³bym prosiæ Pana Ministra o zwrócenie uwagi na jeszcze
jedn¹ kwestiê, osobiœcie bardzo mi blisk¹.

Otó¿ Ministerstwo Œrodowiska w dniu 21 stycznia bie¿¹cego roku zatwierdzi³o listy rankingowe pro-
jektów z³o¿onych w konkursach og³oszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyj-
nego „Infrastruktura i Œrodowisko”.

Na pierwszym miejscu rezerwowym listy rankingowej uplasowa³ siê projekt: „Uporz¹dkowanie gospo-
darki wodno-œciekowej na obszarze Zwi¹zku Celowego Gmin MG-6 (kwota dofinansowania to
311 318 530,78 z³).

Projekt ten ma wielkie znaczenie dla ochrony œrodowiska przyrodniczego w dolinie dolnej Warty, w re-
jonie ujêæ wody pitnej dla miasta Gorzowa oraz w obszarze Parku Narodowego „Ujœcie Warty”, najwiêk-
szego skupiska ptactwa wodnego w Europie.

Myœlê, ¿e ten ekologiczny aspekt projektu MG-6 zosta³ w pe³ni doceniony, o czym œwiadczy wysoka
ocena merytoryczna. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieæ o tym, ¿e projekt bêdzie realizowany
w s¹siedztwie granicy polsko-niemieckiej na Odrze, w obszarze transgranicznym, w którym w pe³ni eko-
logiczna utylizacja œcieków komunalnych jest podstawowym miernikiem postêpu cywilizacyjnego.

Jest jednak¿e jeszcze jeden niezwykle wa¿ny aspekt projektu. Mam na myœli jego oddzia³ywanie na
rozwój regionalny pó³nocnej czêœci województwa lubuskiego. Jeœli bowiem uznaæ system kanalizacji sa-
nitarnej za g³ówny czynnik komunalnej infrastruktury technicznej, to nie bêdzie przesadne stwierdzenie,
¿e ramy tego projektu wyznaczaj¹ granice aglomeracji gorzowskiej.

Pragnê dodaæ, ¿e wstêpne, koncepcyjne przygotowanie tego projektu rozpoczêto ju¿ w po³owie lat
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Wówczas w³aœnie dokonano modernizacji i rozbudowy oczyszczal-
ni œcieków w £upowie pod Gorzowem. Dziêki wsparciu miêdzy innymi NFOŒiGW wdro¿ono technologicz-
nie nowe mo¿liwoœci oczyszczania œcieków komunalnych, stworzono potencja³ zdolny obs³u¿yæ perspek-
tywistyczne potrzeby ca³ej aglomeracji gorzowskiej. Tak wiêc wy¿ej wymieniony projekt jest w istocie rze-
czy kontynuacj¹ wczeœniejszych i ma istotny wp³yw na ich ekonomiczn¹ efektywnoœæ.

W owym czasie, jako prezydent Gorzowa, mia³em przyjemnoœæ kreowaæ politykê ekologiczn¹ miasta
i regionu, której efektem by³o tak¿e wdro¿enie systemu zagospodarowania odpadów sta³ych poprzez zbu-
dowanie zak³adu utylizacji odpadów.

Szanowny Panie Ministrze, jestem przekonany, ¿e wyj¹tkowa synergia efektywnoœci ekologicznej
i ekonomicznej projektu ZCG MG-6 przemawia za jego uwzglêdnieniem. Cieszê siê, ¿e wnioskodawcy
zweryfikowali projekt ograniczaj¹c jego wartoœæ, co winno u³atwiæ jego uwzglêdnienie decydentom.

W ramach POIiŒ realizowane s¹ ró¿norodne projekty na terenie województwa lubuskiego, jednak¿e
w pó³nocnej jego czêœci w zlewni rzeki Warty – tylko jeden, niewielki, w Witnicy.

Dlatego zarówno ze wzglêdów ekologicznych, jak i z punktu widzenia równowagi rozwoju ca³ego woje-
wództwa, uprzejmie proszê Pana Ministra o osobist¹ troskê w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Henryk Maciej WoŸniak

54. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 maja 2010 r.
212 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 54. posiedzenia Senatu



Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 54. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym
oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji

i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 3b zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Wartoœæ tych akcji okreœla siê wed³ug ich wartoœci nominalnej.”;
2) w art. 1 w pkt 2, w art. 3a:

a) w ust. 1:
– wyrazy „w kwocie 150 mln z³” zastêpuje siê wyrazami „w kwocie do 150 mln z³”,
– wyraz „bêd¹” zastêpuje siê wyrazami „mog¹ byæ”,

b) w ust. 3 wyrazy „w kwocie 150 mln z³” zastêpuje siê wyrazami „w kwocie do 150 mln z³”;
3) w art. 1 w pkt 2, w art. 3c w ust. 2 wyrazy „700 mln z³” zastêpuje siê wyrazami „500 mln z³”;
4) w art. 2 przed pkt 1 dodaje siê pkt … w brzmieniu:

„…) w art. 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czynnoœci zwi¹zane z wnoszeniem wk³adów do spó³ki okreœlonej w art. 15 zwalnia siê od po-

datku od czynnoœci cywilnoprawnych.”; ”;
5) w art. 2 w pkt 1, w art. 20d w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „po¿yczek przeznaczonych” zastêpuje siê wyrazami

„po¿yczek, przeznaczonych”;
6) w art. 2 w pkt 3, w art. 39a w ust. 1 po wyrazach „wartoœci skorygowanej aktywów netto” dodaje siê

wyrazy „, nie wy¿szej ni¿ 300 mln z³”;
7) w art. 2 w pkt 3, w art. 39a w ust. 4 wyrazy „, w formie pisemnej, zawiadomi” zastêpuje siê wyrazami

„zawiadomi, w formie pisemnej,”;
8) po art. 4 dodaje siê art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy, o której
mowa w art. 2, zachowuj¹ moc do dnia wejœcia w ¿ycie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 32 ust. 17 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹,
nie d³u¿ej jednak, ni¿ przez 6 miesiêcy od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 65. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o Fundu-
szu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwo-
wego „Polskie Koleje Pañstwowe”, wprowadzi³ do niej 8 poprawek.

Zgodnie z ust. 3b dodawanym do art. 3 ustawy o Funduszu Kolejowym (art. 1 pkt 1 noweli), wartoœæ ak-
cji PKP Polskich Linii Kolejowych Spó³ka Akcyjna nabywanych przez Skarb Pañstwa od PKP SA okreœla
siê z uwzglêdnieniem wartoœci nominalnej PKP PLK SA. Senat skorygowa³ ten b³¹d wskazuj¹c, ¿e wartoœæ
akcji PKP Polskich Linii Kolejowych SA nabywanych przez Skarb Pañstwa od PKP SA okreœla siê wed³ug
wartoœci nominalnej akcji, a nie samej spó³ki (poprawka nr 1).

W poprawce nr 2 Senat postanowi³ nadaæ art. 3a dodawanemu do ustawy o Funduszu Kolejowym,
brzmienie zaproponowane przez Rz¹d w projekcie wniesionym do laski marsza³kowskiej. W ocenie Izby
pozwoli to na bardziej elastyczne gospodarowanie œrodkami Funduszu przeznaczonymi na wspó³finan-
sowanie zadañ w³asnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pa-
sa¿erskich.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 3 Senat obni¿y³, z 700 mln do 500 mln z³, wielkoœæ wydatków bie¿¹cych
z wp³ywów z op³aty paliwowej, przeznaczonych na sfinansowanie nabycia przez Skarb Pañstwa od PKP
SA akcji PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Senatorowie uznali, ¿e kwota 500 mln z³, za³o¿ona pierwotnie
przez Radê Ministrów, zosta³a oszacowana we w³aœciwej wysokoœci, a przyjêta przez Sejm suma 700 mln
z³ oznacza³aby nadmierne uszczuplenie wp³ywów z op³aty.

Poprawka nr 4 polega na przywróceniu do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe”, przewidzianego w pierwotnym tekœcie pro-
jektu, przepisu zmieniaj¹cego jej art. 17 ust. 4. Zachowanie normy, na podstawie której zwolnione od po-
datku od czynnoœci cywilnoprawnych bêd¹ czynnoœci zwi¹zane z wnoszeniem wk³adów do PKP Polskich
Linii Kolejowych SA jest konieczne, aby respektowaæ regulacje unijne dotycz¹ce zasad udzielania pomo-
cy publicznej.

W poprawce nr 6 Senat wskaza³, ¿e wartoœæ nieruchomoœci wniesionych w 2010 r. przez PKP SA do
spó³ki Przewozy Regionalne w formie wk³adu niepieniê¿nego nie mo¿e przekraczaæ 300 mln z³. Wed³ug Iz-
by ustawa powinna zawieraæ ograniczenie odpowiadaj¹ce przybli¿onej wartoœci nieruchomoœci wnoszo-
nych do spó³ki.

Poprawka nr 8 polega na dodaniu do ustawy przepisu przejœciowego czasowo utrzymuj¹cego w mocy
akt wykonawczy wydany na podstawie zmienianego nowel¹ upowa¿nienia. Zapobiegnie to sytuacji,
w której wydane na podstawie art. 32 ust. 17 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiêbiorstwa pañstwowego „Polskie Koleje Pañstwowe” rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie okreœlenia spó³ek utworzonych przez Polskie Koleje Pañstwowe S.A.,
których akcje lub udzia³y zostan¹ przeznaczone na zabezpieczenie wierzytelnoœci Skarbu Pañstwa z tytu-
³u porêczeñ i gwarancji, utraci moc z dniem wejœcia w ¿ycie noweli.

Poprawki nr 5 i 7 maj¹ charakter doprecyzowuj¹cy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹c¹ poprawkê:
– w art. 1 w pkt 1, w ust. 2a wyrazy „W razie œmierci Prezesa Instytutu Pamiêci” zastêpuje siê wyrazami

„W przypadku innej przyczyny opró¿nienia stanowiska Prezesa Instytutu Pamiêci ni¿ up³yw kadencji”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i wprowadzi³ do niej jedn¹ poprawkê.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 nowelizowanej ustawy kadencja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej trwa
5 lat, licz¹c od dnia z³o¿enia œlubowania. Po up³ywie kadencji dotychczasowy Prezes Instytutu pe³ni swo-
je obowi¹zki do czasu objêcia stanowiska przez nowo powo³anego Prezesa. Obowi¹zuj¹ca ustawa nie daje
jednak odpowiedzi na pytanie kto kierowaæ ma Instytutem Pamiêci Narodowej w przypadku innej przy-
czyny opró¿nienia stanowiska Prezesa Instytutu ni¿ up³yw kadencji.

Senat zauwa¿a, ¿e uchwalona przez Sejm ustawa pozwala uzupe³niæ powy¿sz¹ lukê prawn¹ jedynie
czêœciowo. Dodawany ust. 2a przes¹dza, ¿e w przypadku œmierci Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej,
do czasu objêcia stanowiska przez nowo powo³anego Prezesa Instytutu, jego obowi¹zki pe³ni jeden z za-
stêpców Prezesa. Nowelizacja nie rozstrzyga natomiast kto powinien pe³niæ funkcjê Prezesa Instytutu
w przypadku jeszcze innych przyczyn wygaœniêcia jego kadencji (przed up³ywem 5 lat od z³o¿enia œlubo-
wania). Problem ten, w ocenie Senatu, jest wyraŸnie widoczny w œwietle nowego brzmienia art. 13 noweli-
zowanej ustawy nadanego przez ustawê z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci
Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy
(w brzmieniu nadanym nowelizacj¹ z dnia 18 marca 2010 r.) kadencja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodo-
wej wygasa w razie œmierci Prezesa, ale tak¿e w razie rezygnacji ze sprawowanej funkcji, odwo³ania lub
skazania prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo umyœlne œcigane z urzêdu.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, Senat przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e racjonalny ustawodawca nie mo¿e tworzyæ
luk w systemie prawa, uchwali³ poprawkê wskazuj¹c¹ tak¿e na inne przyczyny wygaœniêcia kadencji ni¿
œmieræ Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej, uzasadniaj¹ce wskazanie zastêpcy Prezesa jako pe³ni¹cego
obowi¹zki Prezesa Instytutu. Nadaj¹c nowe brzmienie przepisowi art. 10 ust. 2a i wskazuj¹c na przes³an-
kê „innej przyczyny opró¿nienia stanowiska”, Senat kierowa³ siê brzmieniem art. 10 ust. 3 zdanie drugie
nowelizowanej ustawy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o wyrobach medycznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2010 r. ustawy o wy-
robach medycznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „wyrobu medycznego” zastêpuje siê wyrazami „wyrobów medycznych”;
2) w art. 2 w ust. 1 skreœla siê pkt 23;
3) w art. 7 wyrazy „lub zosta³ przekroczony termin wa¿noœci,” zastêpuje siê wyrazami „termin wa¿noœci

lub zosta³ przekroczony”;
4) w art. 11:

a) w ust. 1 wyrazy „musz¹ byæ” zastêpuje siê wyrazem „s¹”,
b) w ust. 3:

– w zdaniu pierwszym wyrazy „musi byæ do³¹czone” zastêpuje siê wyrazami „do³¹cza siê”,
– w zdaniu drugim wyrazy „musi byæ udostêpnione” zastêpuje siê wyrazami „udostêpnia siê”;

5) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nazwê i adres wytwórcy podaje siê w oznakowaniu wyrobu i w jego instrukcji u¿ywania, a nazwê

i adres autoryzowanego przedstawiciela podaje siê w oznakowaniu wyrobu lub w jego instrukcji
u¿ywania.”;

6) w art. 13 w ust. 3 i w art. 18 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „, dystrybutorów i importerów” zastêpuje siê wyra-
zami „i dystrybutorów”;

7) w art. 14:
a) w ust. 1 wyrazy „musz¹ mieæ” zastêpuje siê wyrazem „maj¹”,
b) w ust. 2 wyrazy „musz¹ byæ podane w jêzyku polskim lub wyra¿one” zastêpuje siê wyrazami „poda-

je siê w jêzyku polskim lub wyra¿a”,
c) w ust. 3 wyrazy „musi byæ” zastêpuje siê wyrazem „jest”;

8) w art. 15 w ust. 2 wyraz „ochron¹” zastêpuje siê wyrazem „ochrony”;
9) u¿yty w czêœciach wspólnych koñcz¹cych wyliczenia w art. 23 w ust. 2 i 4, w art. 50 oraz dwukrotnie

w art. 69 w ust. 3 w ró¿nych przypadkach wyraz „ochrona” zastêpuje siê u¿ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „potrzeba ochrony”;

10) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w³aœciwy do spraw zdrowia okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, dla wyrobów medycznych

do diagnostyki in vitro:
1) wymagania zasadnicze,
2) procedury oceny zgodnoœci,
3) wykaz procedur oceny zgodnoœci, które mog¹ byæ prowadzone przez autoryzowanego przedsta-

wiciela,
4) wykaz A i wykaz B, o których mowa w art. 21

– uwzglêdniaj¹c rodzaj, przeznaczenie i ryzyko zwi¹zane ze stosowaniem wyrobów, w szczegól-
noœci ryzyko wynikaj¹ce z mo¿liwej b³êdnej diagnozy, jej wp³ywu na postêpowanie medycz-
ne i mo¿liwoœæ wykrycia b³êdów, system jakoœci wdro¿ony przez wytwórcê oraz potrzebê
ochrony ¿ycia, zdrowia i bezpieczeñstwa pacjentów, u¿ytkowników i osób trzecich.”;

11) w art. 25 skreœla siê wyraz „odnoœne”;
12) w art. 28 w ust. 3 wyraz „musi” zastêpuje siê wyrazami „jest obowi¹zany”;
13) w art. 33 w ust. 1 wyraz „musi” zastêpuje siê wyrazami „jest obowi¹zana”;
14) w art. 36 w ust. 2 wyrazy „posiadaæ umowê” zastêpuje siê wyrazami „zawrzeæ umowê”;
15) w art. 40 w ust. 11 w pkt 2 skreœla siê wyraz „œwiadom¹”;
16) w art. 49 w ust. 7 wyrazy „wi¹¿e wszystkie oœrodki” zastêpuje siê wyrazami „dotyczy wszystkich

oœrodków”;
17) w art. 51 w ust. 2 wyrazy „i o zdarzeniu” zastêpuje siê wyrazami „i informacjê o zdarzeniu”;
18) w art. 57 w ust. 3 w pkt 2, w art. 74 w ust. 6 w pkt 6 i 7, w art. 79 w ust. 5 w pkt 5 oraz w art. 83 w ust. 4

w pkt 2 i 3 skreœla siê wyrazy „, je¿eli dotyczy”;
19) w art. 59 w ust. 2 w pkt 10 i w art. 79 w ust. 5 w pkt 4 i 5 wyraz „miejsce” zastêpuje siê wyrazami „adres

miejsca”;
20) w art. 68 w ust. 6 w pkt 3 po wyrazach „zatrzymanym przez organy celne” dodaje siê wyrazy „lub w sys-

temie teleinformatycznym”;



21) w art. 74 w ust. 4 wyrazy „medyczne laboratoria diagnostyczne” zastêpuje siê wyrazami „laborato-
ria badawcze”;

22) w art. 74 w ust. 6 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „, je¿eli dotyczy,”;
23) w art. 79 w ust. 5 w pkt 6 po wyrazie „adres” dodaje siê wyrazy „miejsca zamieszkania”;
24) w art. 81 w ust. 7 wyraz „ochron¹” zastêpuje siê wyrazami „potrzeb¹ ochrony”;
25) w art. 87 w czêœci wspólnej koñcz¹cej wyliczenie skreœla siê wyrazy „czy nie jest wyrobem”;
26) w art. 98 wyrazy „, czas lub krotnoœæ bezpiecznego u¿ywania up³ynê³y lub zosta³y przekroczone” za-

stêpuje siê wyrazami „up³yn¹³ lub czas lub krotnoœæ bezpiecznego u¿ywania, okreœlone przez wytwórcê,
zosta³y przekroczone”;

27) skreœla siê art. 124;
28) skreœla siê art. 127.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Celem przyjêtych przez Senat poprawek do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o wyrobach medycznych
nie by³o dokonanie zmian merytorycznych, lecz wprowadzenie uzupe³nieñ, uœciœleñ u³atwiaj¹cych sto-
sowanie ustawy w praktyce lub korekt porz¹dkuj¹cych niektóre uregulowania (pod wzglêdem jêzyko-
wym lub techniczno-legislacyjnym). Analizuj¹c przyjête przez Sejm przepisy, uznano jednak jeden z nich
– nowelizacjê ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narz¹dów za przedwczesn¹ ze wzglêdu na zakres zmian (szersze zadania banku tkanek i komó-
rek) oraz wymagaj¹c¹ dalszych prac i dodatkowych konsultacji (poprawka nr 28).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter g³ównie porz¹dkuj¹cy (pod wzglêdem terminologicznym, techniki
prawodawczej, a tak¿e jêzykowym) i d¹¿¹ do poprawienia jasnoœci i jednoznacznoœci uregulowañ ustawy,

Tym samym uznano, stosownie do definicji importera, ¿e nale¿y skreœliæ to pojêcie w art. 13 w ust. 3
i w art. 18 w ust. 3 w pkt 3 ustawy, poniewa¿ wytwórca krajowy nie dostarcza wyrobów importerom ma-
j¹cym siedzibê na terytorium Polski, lecz eksporterom sprzedaj¹cym wyroby medyczne do innych
pañstw (poprawka nr 6).

Dostosowuj¹c terminologiê ustawy do terminologii systemu prawnego, wniesiono poprawkê nr 16,
która dotyczy opinii komisji bioetycznej - niezbêdnej, aby móc przeprowadziæ badanie kliniczne. Niezasa-
dne jest jednak okreœlanie jej jako wi¹¿¹cej oœrodki (wszystkie) prowadz¹ce badanie.

Poprawka nr 10 eliminuje wprowadzaj¹ce niejasnoœæ i utrudniaj¹ce zrealizowanie delegacji do wyda-
nia przepisów wykonawczych, a przy tym nieprawid³owe, z punktu widzenia techniki prawodawczej,
dwukrotne zastosowanie w jednym ustêpie czêœci wspólnej koñcz¹cej wyliczenie. Przyjêto równie¿ skreœ-
lenie pkt 23 w art. 2 w ust. 1 ustawy, poniewa¿ nie spe³nia on wymogów przewidzianych dla definicji
okreœlonych przez Zasady techniki prawodawczej (nie tylko nie usuwa wieloznacznoœci, nie wprowadza
lepszego zrozumienia pojêcia, ani te¿ nie ustala nowego znaczenia, lecz przeciwnie – ma tak szeroki za-
kres, ¿e obejmuje nim ka¿dego (poprawka nr 2).

Spójnoœæ ustawy z systemem prawnym przywraca poprawka nr 27, uwzglêdniaj¹ca zmiany w stanie
prawnym, które nast¹pi³y w toku prac nad ustaw¹ (uchwalenie, podpisanie i opublikowanie ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 r. o uchyleniu ustawy o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej oraz
o zmianie innych ustaw).

Poprawka nr 15 uœciœla przepis dotycz¹cy obowi¹zku wydawania przez s¹d opiekuñczy zgody na
udzia³ w badaniu klinicznym osoby nie bêd¹cej w stanie wyraziæ opinii co do jej uczestnictwa w badaniu.
S¹d powszechny – konstytucyjny organ wymiaru sprawiedliwoœci, wydaj¹c w takiej sytuacji orzeczenie
wyra¿aj¹ce zgodê, czyni to w sposób gwarantuj¹cy zabezpieczenie praw osoby badanej. Pojêcie œwiado-
mej zgody jest w³aœciwe, je¿eli dotyczy wyra¿enia jej przez osobê fizyczn¹, jednak w odniesieniu do pod-
miotu jakim jest s¹d uderza niezamierzon¹ semantyk¹ (sugeruj¹c, jakoby s¹d móg³ wyra¿aæ coœ nieœwia-
domego).

Uœciœlenia o charakterze jêzykowym, a jednoczeœnie formy w³aœciwe dla jêzyka aktów normatywnych
zawieraj¹ poprawki nr 4, 5, 7, 12, 13, 14, a tak¿e poprawka nr 25 (o charakterze logiczno-jêzykowym). Po-
prawka nr 14 doprecyzowuje przepis art. 36 ust. 3 pod wzglêdem zarówno prawnym, jak i jêzykowym (po-
siadanie umowy z punktu widzenia prawnego jest nieprecyzyjne, dla powstania skutków prawnych istot-
ne jest bycie stron¹ umowy, a samo posiadanie umowy oznacza posiadanie egzemplarza umowy, której
stron¹ mo¿e byæ kto inny).

Wprowadzono ponadto poprawne formy gramatyczne (poprawka nr 1, 9, 24) oraz skreœlono zbêdne
i nienormatywne okreœlenia (poprawka nr 11, 18 i 22).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci
poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 5, w art. 6 w ust. 1 w ostatnim zdaniu po wyrazach „pozbawienia wolnoœci” dodaje siê

wyrazy „w zak³adzie karnym”;
2) w art. 1:

a) po pkt 6 dodaje siê pkt 6a w brzmieniu:
„6a) art. 8a otrzymuje brzmienie:

„Art. 8a. Udzielaj¹c zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, s¹d penitencjarny okreœla ro-
dzaj podlegaj¹cych zainstalowaniu œrodków technicznych niezbêdnych do kontrolowania
zachowania skazanego przebywaj¹cego poza zak³adem karnym, przy uwzglêdnieniu miej-
sca, czasu, rodzaju i sposobu wykonywania obowi¹zków oraz zakazów na³o¿onych na ska-
zanego.”; ”,

b) w pkt 10 w lit. c:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 3 otrzymuje” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2 i 3 otrzymuj¹”,
– dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ 24 godziny od og³oszenia lub do-
rêczenia skazanemu postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia
wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego albo od zwolnienia skazanego z zak³adu kar-
nego.”,

c) w pkt 25:
– w zdaniu wstêpnym wyrazy „ust. 3 i 4” zastêpuje siê wyrazami „ust. 2-4”,
– dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Uzasadnienie wniosku powinno zawieraæ wskazanie okolicznoœci, o których mowa
w art. 6 ust. 1.”,

d) po pkt 33 dodaje siê pkt 33a w brzmieniu:
„33a) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. W przypadku objêcia wyrokiem ³¹cznym kary pozbawienia wolnoœci wykonywanej w sys-

temie dozoru elektronicznego s¹d penitencjarny z urzêdu uchyla zezwolenie na odbycie tej ka-
ry w tym systemie, co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwolenia na odby-
cie kary ³¹cznej pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego, je¿eli zachodz¹ wa-
runki okreœlone w art. 6 ust. 1.”; ”,

e) po pkt 34 dodaje siê pkt 34a w brzmieniu:
„34a) art. 53 i 54 otrzymuj¹ brzmienie:
„Art. 53. Na postanowienie s¹du penitencjarnego o odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mo-

wa w art. 6 ust. 1, przys³uguje za¿alenie skazanemu lub jego obroñcy, prokuratorowi, a tak¿e
s¹dowemu kuratorowi zawodowemu lub dyrektorowi zak³adu karnego, je¿eli sk³adali wniosek
o udzielenie zezwolenia; przepis art. 52 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

Art. 54. Ponowny wniosek skazanego lub jego obroñcy o udzielenie zezwolenia, o którym mowa
w art. 6 ust. 1, w tej samej sprawie z³o¿ony przed up³ywem 3 miesiêcy od dnia wydania posta-
nowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia pozostawia siê bez rozpoznania.”; ”,

f) dodaje siê pkt 51 w brzmieniu:
„51) art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. Przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie

dozoru elektronicznego stosuje siê tak¿e po up³ywie okresu obowi¹zywania ustawy w spra-
wach, w których s¹d penitencjarny wyda³ chocia¿by nieprawomocne orzeczenie o zezwoleniu,
o którym mowa w art. 6 ust. 1.”.”;

3) w art. 1 w pkt 8, w art. 12 skreœla siê wyrazy „lub rejestruj¹ce”;
4) w art. 1 w pkt 23 wyrazy „uchyla siê art. 35-37” zastêpuje siê wyrazami „uchyla siê art. 34-37”;
5) w art. 1:

a) w pkt 24, w art. 38 wyraz „wykonywanie” zastêpuje siê wyrazem „odbycie”,
b) w pkt 25, w ust. 3 wyraz „wykonywanie” zastêpuje siê wyrazem „odbycie”,



c) w pkt 35 w lit. a, w ust. 1 wyraz „wykonywanie” zastêpuje siê wyrazem „odbycie”,
d) w pkt 46 w lit. a, w ust. 1 wyraz „wykonywania” zastêpuje siê wyrazem „odbywania”;

6) w art. 1 w pkt 30 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyznacza termin i okreœla sposób zg³oszenia przez skazanego podmiotowi prowadz¹cemu

centralê monitorowania gotowoœci do zainstalowania elektronicznego urz¹dzenia rejestru-
j¹cego lub za³o¿enia nadajnika.”,

– uchyla siê pkt 3,”;
7) w art. 1 w pkt 40:

a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„art. 60 otrzymuje brzmienie:”,

b) przed ust. 1 dodaje siê oznaczenie art. 60,
c) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, sposób archiwizowania oraz spo-
sób i tryb usuwania danych i informacji, o których mowa w ust. 1, maj¹c w szczególnoœci na
wzglêdzie potrzebê zapewnienia ochrony tych danych i informacji przed dostêpem osób nie-
uprawnionych oraz prawid³owe zabezpieczenie tych danych i informacji.”;

8) w art. 1 po pkt 41 dodaje siê pkt 41a w brzmieniu:
„41a) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. Przedstawicielem upowa¿nionego podmiotu dozoruj¹cego lub podmiotu prowadz¹cego
centralê monitorowania wykonuj¹cym czynnoœci, o których mowa w art. 59, oraz osob¹ nadzo-
ruj¹c¹ ich wykonanie zatrudnion¹ w upowa¿nionym podmiocie dozoruj¹cym lub w podmiocie
prowadz¹cym centralê monitorowania mo¿e byæ obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
który nie by³ skazany prawomocnym wyrokiem s¹du za umyœlnie pope³nione przestêpstwo lub
przestêpstwo skarbowe, korzystaj¹cy z pe³ni praw publicznych i cywilnych, posiadaj¹cy co
najmniej œrednie wykszta³cenie oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w szczególnoœci
udokumentowan¹ w stopniu co najmniej podstawowym wiedzê w zakresie budowy i funkcjo-
nowania urz¹dzeñ elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawieraj¹ podzespo³y
elektryczne lub elektroniczne.”; ”;

9) w art. 1 pkt 43 otrzymuje brzmienie:
„43) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Upowa¿niony podmiot dozoruj¹cy obowi¹zany jest do niezw³ocznego usuwania uchy-
bieñ stwierdzonych w funkcjonowaniu œrodków technicznych niezbêdnych do wykonywania
kary pozbawienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego.”; ”;

10) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. Przepis art. 34 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym ma zastosowanie

do skazanych, którzy w dniu wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy odbyli albo odbywaj¹ karê pozba-
wienia wolnoœci w systemie dozoru elektronicznego.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w syste-
mie dozoru elektronicznego zosta³a rozpatrzona przez Senat na 54. posiedzeniu. W uchwale podjêtej
w dniu 13 maja 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 10 poprawek.

Wszystkie przyjête przez Senat poprawki wynikaj¹ z potrzeby dostosowania przepisów ustawy zmie-
nianej do merytorycznych zmian wprowadzonych now¹ ustaw¹.

Poprawka pierwsza dotyczy art. 1 pkt 5 ustawy, który nadaje nowe brzmienie art. 6 ustawy z dnia
7 wrzeœnia 2009 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego. W efekcie uchwalonej przez Sejm nowelizacji zmianie ulega nie tylko numeracja jedno-
stek redakcyjnych zawartych w tym artykule, ale tak¿e ich merytoryczna zawartoœæ. Dotychczasowy
art. 6 ust. 1 regulowa³ uprawnienia osób skazanych na karê pozbawienia wolnoœci do 6 miesiêcy, nato-
miast art. 6 ust. 2 dotyczy³ uprawnieñ osób skazanych na karê pozbawienia wolnoœci nie przekraczaj¹c¹
roku, w sytuacji gdy czas pozosta³y do odbycia tej kary nie przekracza³ 6 miesiêcy (czyli osób osadzonych
w zak³adach karnych). W obecnie uchwalonej ustawie przepis art. 6 ust. 1 obejmuje obie te grupy skaza-
nych, czyli wszystkie osoby skazane na karê pozbawienia wolnoœci do roku.

Zaproponowana przez Senat poprawka uœciœla ostatnie zdanie art. 6 ust. 1 zaznaczaj¹c, ¿e przez ska-
zanych którzy ju¿ rozpoczêli odbywanie kary rozumie siê osoby, które rozpoczê³y odbywanie kary pozba-
wienia wolnoœci w zak³adzie karnym.

Wszystkie zmiany ujête w poprawce drugiej s¹ konsekwencj¹ opisanej wy¿ej zmiany art. 6.
Wprowadzaj¹c poprawkê trzeci¹, Senat mia³ na uwadze treœæ definicji zawartych w art. 2 ustawy o wy-

konywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego, zgod-
nie z którymi elektroniczne urz¹dzenia rejestruj¹ce dziel¹ siê na stacjonarne i przenoœne urz¹dzenia mo-
nitoruj¹ce. Natomiast nie istniej¹ przenoœne urz¹dzenia rejestruj¹ce.

Poprawki 4 i 10, podobnie jak zmiany ujête w poprawce drugiej, s¹ efektem zmian wprowadzonych
w art. 6 nowelizowanej ustawy. Wymagaj¹ jednak osobnego omówienia ze wzglêdu na wagê dokonywanej
zmiany. Poprawka Senatu uchyla art. 34 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³a-
dem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Uchylany przepis dotyczy skazanych, którzy odbyli ka-
rê pozbawienia wolnoœci wy³¹cznie w systemie SDE w wymiarze do 6 miesiêcy i odbycie tej kary nie stano-
wi³o przes³anki powrotu do przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego.

Obecnie kara pozbawienia wolnoœci w SDE bêdzie mog³a byæ wykonywana przez okres d³u¿szy ni¿
6 miesiêcy (do 1 roku), ponadto skazani, o których mowa w art. 6 ust. 1 (do którego odsy³a przepis), to
wszyscy skazani na karê pozbawienia wolnoœci do 1 roku, równie¿ ci, którzy odbyli czêœæ kary pozbawie-
nia wolnoœci w zak³adzie karnym.

W tych warunkach Senat zdecydowa³, ¿e usunie przepis, który stanowi, ¿e odbycie kary pozbawienia
wolnoœci w systemie SDE przez osobê skazan¹ na karê pozbawienia wolnoœci w wymiarze do 6 miesiêcy
nie stanowi przes³anki powrotu do przestêpstwa, oraz zaproponowa³ przepis przejœciowy dotycz¹cy osób,
które w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy odbywaæ bêd¹ karê w systemie SDE.

Zmiany zawarte w poprawce pi¹tej wynikaj¹ z potrzeby ujednolicenia terminologii ustawy, zgodnie z któ-
r¹ s¹d penitencjarny wydaje „zezwolenie na odbycie kary w SDE” a nie na jej wykonanie w tym systemie.

Poprawka szósta, która dotyczy art. 44 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza zak³a-
dem karnym w systemie dozoru elektronicznego, jest konsekwencj¹ zapisania w ustawie nowej normy,
zgodnie z któr¹ skazany zg³asza gotowoœæ do zainstalowania elektronicznego urz¹dzenia rejestruj¹cego
podmiotowi prowadz¹cemu centralê monitorowania a nie podmiotowi dozoruj¹cemu (art. 1 pkt 10,
art. 15 ust. 1).

Poprawka nr 7 wynik³a z potrzeby ujednolicenia terminologii ustawy i dostosowania jej do definicji „u-
suwania danych” zawartej w art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Poprawka nr 8 dotyczy przepisu art. 62 ustawy nowelizowanej, który okreœla wymogi dotycz¹ce praco-
wników upowa¿nionego podmiotu dozoruj¹cego wykonuj¹cych czynnoœci, o których mowa w art. 59. Se-
nat uzna³, ¿e skoro zmianie uleg³a treœæ art. 59 i czynnoœci w nim wskazane wykonywaæ bêd¹ równie¿
osoby zatrudnione w centrali monitorowania, nale¿y uzupe³niæ art. 62 o wymogi dotycz¹ce kwalifikacji
dotycz¹cych pracowników centrali monitorowania.

Poprawka nr 9 ma na celu zmianê redakcji przepisu, w tym usuniêcie zbêdnego (wobec usuniêcia
pkt 2) oznaczenia pkt 1 w art. 64 ustawy nowelizowanej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 3, w art. 158 w § 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Protokó³ sporz¹dzony pisemnie zawiera oznaczenie s¹du, miejsce i datê posiedzenia, nazwiska sê-
dziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak równie¿ obecnych na posiedzeniu
przedstawicieli ustawowych i pe³nomocników oraz oznaczenie sprawy i wzmiankê co do jawnoœci.”;

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 158 w § 4 wyrazy „prezes s¹du na wniosek przewodnicz¹cego” zastêpuje siê wy-
razami „przewodnicz¹cy na wniosek strony” oraz wyraz „odpowiedniej” zastêpuje siê wyrazami „ca³o-
œci lub”;

3) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wszystkie s¹dy powszechne zostan¹ wyposa¿one w urz¹dzenia

rejestruj¹ce dŸwiêk albo obraz i dŸwiêk.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, uchwalonej przez Sejm
na 65. posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r., Senat podj¹³ uchwa³ê, w której proponuje wprowadzenie
do przedmiotowej ustawy 3 poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny – jej celem jest nadanie przepisowi art. 158 § 1 zdanie pier-
wsze prawid³owego brzmienia z punktu widzenia regu³ jêzyka polskiego. Tak jak prawid³owe jest bowiem
wskazanie, i¿ protokó³ pisemny powinien zawieraæ (wymieniaæ) „nazwiska” osób bior¹cych udzia³ w po-
siedzeniu jawnym, tak te¿ nale¿a³oby w zmienianym przepisie wskazaæ, ¿e protokó³ ma obejmowaæ
„wzmiankê co do jawnoœci” oraz „miejsce i datê posiedzenia”. Nie wydaje siê byæ natomiast poprawn¹ re-
dakcja odnosz¹ca wyraz „oznaczenie” tak¿e do wy¿ej wspomnianych elementów, poniewa¿ w kontekœcie
zawartoœci protoko³u mo¿na mówiæ jedynie o „oznaczeniu s¹du” oraz „oznaczeniu sprawy”.

Poprawka nr 2 zosta³a przyjêta z uwagi na zaistnia³¹ obawê, ¿e zbyt daleko id¹ce obwarowania w zakre-
sie sporz¹dzania tzw. transkrypcji protoko³u sporz¹dzonego za pomoc¹ urz¹dzenia rejestruj¹cego
dŸwiêk albo obraz i dŸwiêk mog¹ nade wszystko znacz¹co utrudniæ stronom postêpowania cywilnego ko-
rzystanie z przys³uguj¹cych im uprawnieñ procesowych. Dotyczy to zw³aszcza osób wykluczonych cyfro-
wo. Przyznanie prezesowi s¹du kompetencji do rozstrzygania o potrzebie sporz¹dzenia pisemnej wersji
odpowiedniej czêœci protoko³u elektronicznego (i to wy³¹cznie na wniosek przewodnicz¹cego) skutkowa-
³oby niew¹tpliwie ograniczeniem dostêpnoœci transkrypcji, co z kolei mog³oby mieæ niejednokrotnie po-
wa¿ne konsekwencje dla strony czy te¿ interwenienta wobec obowi¹zuj¹cej w procesie cywilnym zasady
kontradyktoryjnoœci. Zdaniem Senatu kompetencja, o której mowa w art. 158 § 4, powinna przys³ugiwaæ
przewodnicz¹cemu, jako ¿e jest on w stanie oceniæ, czy rzeczywiœcie w rozpoznawanej sprawie zachodzi
koniecznoœæ sporz¹dzenia transkrypcji ca³ego b¹dŸ czêœci protoko³u maj¹cego postaæ zapisu dŸwiêku al-
bo obrazu i dŸwiêku, zaœ prawo zg³oszenia stosownego wniosku w tym przedmiocie powinna mieæ strona
(jak równie¿ jej przedstawiciel ustawowy lub pe³nomocnik, wzglêdnie interwenient, który do niej przy-
st¹pi³). Zdaniem Senatu zapewnienie wiêkszej dostêpnoœci pisemnej wersji protoko³u elektronicznego
(czy wrêcz jej urealnienie) uzyskane dziêki omawianej poprawce pozwoli stronom na efektywn¹ obronê
ich prawnych interesów, natomiast pe³nomocnikom procesowym umo¿liwi rzetelne wywi¹zywanie siê
z swoich obowi¹zków.

Poprzez przyjêcie poprawki nr 3 Senat zakreœli³ termin, w którym powinno zostaæ ukoñczone przed-
siêwziêcie polegaj¹ce na wyposa¿eniu s¹dów powszechnych w urz¹dzenia s³u¿¹ce utrwalaniu przebiegu
posiedzeñ jawnych w formie zapisów audio albo audio-wideo. Wprowadzenie w ustawie takiego terminu
jest niezbêdne, albowiem jego pominiêcie mog³oby mieæ ten skutek, ¿e w s¹dach nie dysponuj¹cych od-
powiedni¹ aparatur¹ jeszcze przez bli¿ej nieokreœlony okres sporz¹dzany móg³by byæ tylko protokó³ pi-
semny z powo³aniem siê na art. 157 § 11 k.p.c. w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹. Taka sytua-
cja bezsprzecznie postawi³aby pod znakiem zapytania realizacjê idei, która przyœwieca rozpatrzonej usta-
wie o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego.

54. posiedzenie Senatu w dniach 12 i 13 maja 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy,

ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego, ustawy –
Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje
tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa
w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) w pkt 6 w lit. a, w pkt 2 wyrazy „13, 15 i 16” zastêpuje siê wyrazami „13 i 15-17”,
b) w pkt 7, w art. 67 w pkt 1 i 2 wyrazy „art. 72 ust. 1 pkt 2-9 i pkt 11-13” zastêpuje siê wyrazami

„art. 72 ust. 1 pkt 2-9, pkt 11-13 i pkt 15-17”,
c) w pkt 10 w lit. a:

– w zdaniu wstêpnym wyrazy „w pkt 15” zastêpuje siê wyrazami „w pkt 16” i wyrazy „pkt 16” zastê-
puje siê wyrazami „pkt 17”,

– dotychczasowy pkt 16 oznacza siê jako pkt 17,
d) w pkt 15, w pkt 2 wyrazy „pkt 10-16” zastêpuje siê wyrazami „pkt 10-17”;

2) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w ust. 1” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹
treœæ oznacza siê jako tiret drugie i dodaje siê tiret pierwsze w brzmieniu:
„– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) decyzji o pozwoleniu na budowê, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o po-
zwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianê sposobu u¿y-
tkowania obiektu budowlanego lub jego czêœci – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póŸn. zm.);”,”;

3) w art. 1 w pkt 10 po lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach nastêpuje tak¿e przed dokonaniem
zg³oszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zg³oszenia zmiany sposobu u¿yt-
kowania obiektu budowlanego lub jego czêœci na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Pra-
wo budowlane.”,”;

4) w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret drugim, w pkt 6 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 1a-1c”;
5) w art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. g œrednik zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê lit. h w brzmieniu:
„h)przedsiêwziêæpolegaj¹cychnazmianie lubrozbudowieprzedsiêwziêæwymienionychw lit. a-g;”; ”;

6) w art. 1 w pkt 18, w ust. 4 wyraz „oddzia³ywania” zastêpuje siê wyrazem „oddzia³ywaniu”;
7) w art. 5 w pkt 1, w art. 52a skreœla siê wyrazy „lub programów”;
8) w art. 5 w pkt 3, w ust. 1a:

a) w zdaniu wstêpnym wyrazy „pielêgnacyjne w obrêbie korony drzew” zastêpuje siê wyrazami „w ob-
rêbie korony drzewa”,

b) w pkt 1 wyraz „suchych” zastêpuje siê wyrazami „obumar³ych, nad³amanych”;
9) w art. 5 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 2 i 2a,”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o udostêpnianiu in-
formacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 9 poprawek.

Uchwalona przez Sejm na 66. posiedzeniu w dniu 7 maja 2010 r. ustawa o wspieraniu rozwoju us³ug
i sieci telekomunikacyjnych – w art. 72 wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, zwanej dalej „ustaw¹ o udostêpnianiu informacji o œrodo-
wisku”. Przywo³ana ustawa modyfikuje m.in. brzmienie art. 72 ustawy o udostêpnianiu informacji o œro-
dowisku, poprzez dodanie w ust. 1 tej jednostki redakcyjnej “pkt 16". Zmiana ta skutkowa³aby powsta-
niem kolizji pomiêdzy brzmieniem ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku nadanym niniejsz¹
nowelizacj¹ a brzmieniem wprowadzonym przez ustawê o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomuni-
kacyjnych, przejawiaj¹cej siê tym, i¿ jedno oznaczenie numeryczne (pkt 16 - w ust. 1 art. 72) przypisane
zosta³oby do dwóch przepisów. Nale¿y mieæ ponadto na uwadze, ¿e ustawa, która wejdzie w terminie póŸ-
niejszym deroguje z systemu prawa przepisy wczeœniejsze, zatem w przypadku nieusuniêcia omawianej
kolizji, przepisy przedmiotowej nowelizacji wyeliminowa³yby z treœci ustawy o udostêpnianiu informacji
o œrodowisku zmiany wprowadzone ustaw¹ o wspieraniu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych.
W konsekwencji wyst¹pienia powy¿szej sytuacji, niezbêdne jest równie¿ dostosowanie odes³añ do
art. 72, zawartych w innych przepisach opiniowanej ustawy. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Senat, przy-
jmuj¹c za³o¿enie, i¿ omawiana nowelizacja wejdzie w ¿ycie w terminie póŸniejszym ni¿ ustawa o wspiera-
niu rozwoju us³ug i sieci telekomunikacyjnych, uzna³ za konieczne wprowadzenie poprawki nr 1.

Poprawka nr 2 rozszerza wprowadzony przez ustawodawcê zamkniêty katalog decyzji, których wyda-
nie musi byæ poprzedzone uzyskaniem przez podmiot zainteresowany realizacj¹ przedsiêwziêcia decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym poprawka ta usuwa rozbie¿noœci, które wyst¹pi³yby
w wyniku wprowadzenia przez niniejsz¹ nowelizacjê zmian do ustawy o udostêpnianiu informacji o œro-
dowisku oraz do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Poprawka nr 3 wprowadza do ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku regulacjê, zgodnie
z któr¹ wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach nastêpuje równie¿ przed dokonaniem zg³o-
szenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zg³oszenia zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu
budowlanego lub jego czêœci. Dokonanie tej zmiany zapobiega powstaniu rozbie¿noœci pomiêdzy przepi-
sami ustawy – Prawo budowlane, a przepisami ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku.

Uchwalaj¹c poprawki nr 4 i 9 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e w przypadku zamieszczania bezpoœre-
dnio po przepisie merytorycznym wyj¹tku od tego przepisu lub od któregoœ z jego elementów, niecelowe
jest zamieszczanie formu³y „z zastrze¿eniem”, jako nienios¹cej ¿adnej treœci normatywnej i mog¹cej po-
wodowaæ w¹tpliwoœci interpretacyjne.

Poprawka nr 5 usuwa kolizjê wynikaj¹c¹ z sytuacji analogicznej jak przedstawiona w poprawce nr 1,
w odniesieniu do lit. g – w art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku w brzmie-
niu nadanym niniejsz¹ nowelizacj¹.

Poprawka nr 6 ma charakter redakcyjny. Zmierza do zapewnienia poprawnoœci gramatycznej przepisu.
Poprawka nr 7 precyzuje, ¿e gospodarka leœna prowadzona jest na podstawie, okreœlonych w ustawie

z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach, planów urz¹dzania lasu.
Poprawka nr 8 wynika ze zbyt w¹skiego, zdaniem Izby, zakresu pojêciowego, wprowadzonego w art. 82

ust. 1a ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyra¿enia „zabiegi pielêgnacyjne”, które
nie obejmuje zabiegów technicznych polegaj¹cych na usuwaniu ga³êzi wchodz¹cych w kolizje z obiekta-
mi budowlanymi lub urz¹dzeniami technicznymi. W poprawce tej ponadto, w celu ujednolicenia termi-
nologii stosowanej w ustawie o ochronie przyrody, wyraz „suchych” zast¹piono wyrazem „obumar³ych”.
Senat uzna³ tak¿e za zasadne poszerzenie katalogu dopuszczalnych zabiegów w obrêbie korony drzewa
o usuwanie ga³êzi nad³amanych np. podczas wichur.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstêpnym po wyrazach „w art. 13” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ

oznacza siê jako lit. a oraz dodaje siê lit. b w brzmieniu:
„b) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego mo¿e wezwaæ powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego do przeprowadzenia kontroli wskazanej budowy lub robót budowlanych w za-
kresie stosowania okreœlonych wyrobów budowlanych.”; ”;

2) w art. 1:
a) w pkt 6 w lit. b, w ust. 2 wyrazy „maj¹ prawo wstêpu na teren obiektów i do pomieszczeñ, w których

znajduj¹ siê wyroby budowlane” zastêpuje siê wyrazami „maj¹ prawo wstêpu na teren budowy,
teren obiektów i do pomieszczeñ, w których znajduj¹ siê wyroby budowlane”,

b) skreœla siê pkt 13;
3) w art. 1 w pkt 6 dodaje siê lit. c w brzmieniu:

„c) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Na zasadach okreœlonych w art. 25 ust. 2 – 6, mo¿na pobieraæ próbki wyrobu budowlanego z wy-

robów budowlanych sk³adowanych na terenie budowy, je¿eli budowa prowadzona jest w ramach
dzia³alnoœci gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany jest wznoszony w celu wprowadzenia
go do obrotu. Wyniki badañ próbek wyrobu budowlanego mog¹ stanowiæ podstawê do wszczêcia
kontroli.”; ”;

4) w art. 1 w pkt 10, w art. 22c w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „mo¿e nie spe³niaæ” zastêpuje siê wyrazami „nie
spe³nia”;

5) w art. 1 w pkt 11, w ust. 1 po wyrazie „przeprowadzenie” dodaje siê wyrazy „w zakresie wynikaj¹cym
z dokumentów i dowodów okreœlonych w ust. 1 tego artyku³u”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 65. posiedzeniu ustawy o zmianie ustawy o wyro-
bach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnoœci, wprowadzi³ do niej 5 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat upowa¿ni³ wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, aby ten wzywa³
inspektora powiatowego do przeprowadzenia kontroli wskazanej budowy lub robót budowlanych w za-
kresie stosowania okreœlonych wyrobów budowlanych. Brak takiego przepisu by³ w praktyce Ÿród³em
w¹tpliwoœci, w szczególnoœci w œwietle art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy, zawieraj¹cego analogiczne upowa¿nie-
nie dla G³ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do inspektora wojewódzkiego.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 2 Senat wyraŸnie wskaza³, ¿e organ nadzoru budowlanego lub upowa¿niona
przez niego osoba maj¹ prawo wstêpu na teren budowy, je¿eli znajduj¹ siê na niej wyroby budowlane. Po-
prawka zmierza ponadto do usuniêcia z ustawy art. 27a, na podstawie którego do kontroli wyrobu bu-
dowlanego na terenie budowy stosuje siê odpowiednio wszystkie przepisy o kontroli takich wyrobów.
Bior¹c pod rozwagê treœæ rozdzia³u 4 ustawy dotycz¹cego kontroli wyrobów budowlanych wprowadzo-
nych do obrotu, nakaz odpowiedniego stosowania jego przepisów do kontroli wyrobów budowlanych na
terenie budowy spowodowa³by istotne w¹tpliwoœci interpretacyjne.

W wi¹¿¹cej siê z poprzedni¹ poprawce nr 3 Senat przyzna³ organowi nadzoru budowlanego prawo do
pobierania próbek wyrobu budowlanego z wyrobów budowlanych sk³adowanych na terenie budowy, je-
¿eli budowa prowadzona jest w ramach dzia³alnoœci gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany jest
wznoszony w celu wprowadzenia go do obrotu. Wyniki badañ próbek bêd¹ mog³y nastêpnie stanowiæ
podstawê do wszczêcia kontroli u producenta, importera lub sprzedawcy wyrobów budowlanych. Ogra-
niczenie krêgu podmiotów prowadz¹cych budowê, na której dopuszczalne jest pobieranie próbek wyro-
bów budowlanych, s³u¿yæ ma zachowaniu zasady proporcjonalnoœci.

Poprawka nr 4 upowa¿nia organ nadzoru budowlanego do wydania postanowienia w przedmiocie za-
bezpieczenia wyrobu budowlanego tylko wówczas, gdy dokumenty jednoznacznie wskazuj¹, ¿e wyrób
budowlany nie spe³nia wymagañ okreœlonych ustaw¹. W opinii Izby charakter dowodu z dokumentu nie
uzasadnia pozostawienia organowi nadzoru budowlanego szerokiego zakresu uznania przy rozstrzyga-
niu o zabezpieczeniu wyrobu.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat wprowadzi³ do ustawy rozwi¹zanie umo¿liwiaj¹ce organowi odst¹pie-
nie od przeprowadzenia kompleksowych badañ wyrobu budowlanego, je¿eli zgromadzone dowody i do-
kumenty wskazuj¹, ¿e niezgodne z ustaw¹ s¹ tylko niektóre cechy wyrobu. Poprawka ma, w za³o¿eniu Se-
natorów, ograniczyæ koszty nieuzasadnionych badañ.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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