
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 62. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.

Warszawa
2010 r.



1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców do-
tkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych za-
sadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczo-
nych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u oraz niektórych innych
ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sej-
mem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie œród-
l¹dowym.

5. Drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa.

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach pa-
tentowych.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ewidencji ludnoœci.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych doku-
mentów.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka oraz niektórych innych ustaw.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Roz-
woju Inwestycji Komunalnych.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ
publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz
ustawy o kontroli skarbowej.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p³atników.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach
urzêdów pañstwowych.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora.

Porz¹dek obrad
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20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Poprawek
z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji
Hydrograficznej, sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie
podatków od dochodów i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 6 gru-
dnia 2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r., podpisane-
go w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r.

22. Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat przebiegu prywatyzacji
sektora elektroenergetycznego.

23. Drugie czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci ¿o³nierzy
Polskiego Pañstwa Podziemnego, przeœladowanych, aresztowanych
i skazanych w Polsce w latach 1944 – 1956 za dzia³alnoœæ w szeregach
Armii Krajowej.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czer-
wca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

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 – zastêpca szefa Maciej Klepacz

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – minister Micha³ Boni
– sekretarz stanu Jacek Cichocki

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – sekretarz stanu szef kancelarii Jacek Micha³owski

Krajowa Rada S¹downictwa – wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Pêk

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – prezes urzêdu Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel

Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – wiceprezes urzêdu Andrzej Pyr¿a

Urz¹d Regulacji Enegetyki – zastêpca prezesa Marek Woszczyk

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Ludwik Kotecki
– podsekretarz stanu Hanna Majszczyk

Ministerstwo Gospodarki – podsekretarz stanu Rafa³ Baniak
– podsekretarz stanu Gra¿yna Henclewska

Ministerstwo Infrastruktury – podsekretarz stanu Olgierd Dziekoñski

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

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Zbigniew W³osowicz

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke
– podsekretarz stanu Artur £awniczak

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – podsekretarz stanu Krzysztof Hetman

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji – podsekretarz stanu Piotr Ko³odziejczyk

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Igor Dzialuk
– podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Skarbu Pañstwa – sekretarz stanu Jan Bury

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Maciej Szpunar

Ministerstwo Œrodowiska – podsekretarz stanu Bernard B³aszczyk





(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram szeœædziesi¹te drugie posiedzenie Se-

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

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora W³adys³awa Dajczaka oraz pana senato-
ra Tadeusza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ
bêdzie senator Tadeusz Gruszka.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na siedemdziesi¹tym dru-
gim posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym ¿o³nierzy za-
wodowych oraz ich rodzin, do ustawy o zmianie
ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego
„Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Po-
znaniu 2004–2011”, do ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty. Przyj¹³ te¿ wiêkszoœæ popra-
wek Senatu do ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych oraz czêœæ poprawek Senatu do ustawy
o zmianie ustawy o transporcie drogowym i do
ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznacze-
niach. Ponadto na tym samym posiedzeniu
w dniu 6 sierpnia 2010 r. Sejm przyj¹³ wszystkie
poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych ustaw, do ustawy
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz usta-
wy o op³atach abonamentowych, do ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a tak¿e wiêkszoœæ poprawek Se-
natu do ustawy o dowodach osobistych.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
piêædziesi¹tego ósmego posiedzenia stwierdzam,
¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przyjêty.

Informujê, ¿e protoko³y piêædziesi¹tego dzie-
wi¹tego i szeœædziesi¹tego posiedzenia Senatu
zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przygotowane
do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañ-

stwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to
zostan¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu.

Wysoki Senacie! Informujê, ¿e prezes Rady Mi-
nistrów zgodnie z ustaw¹ – Prawo o ruchu drogo-
wym przekaza³ Senatowi sprawozdanie „Stan
bezpieczeñstwa ruchu drogowego, dzia³ania rea-
lizowane w tym zakresie w 2009 r. oraz rekomen-
dacje na 2010 r.”. Zawarte jest ono w druku
nr 876. Informujê, ¿e Komisja Gospodarki Naro-
dowej, Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej oraz Komisja Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji na wspólnym po-
siedzeniu w dniu 3 sierpnia 2010 r. zapozna³y siê
z tym sprawozdaniem i poinformowa³y o tym mar-
sza³ka Senatu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad szeœædziesi¹tego drugiego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skut-
kami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbu-
dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowla-
nych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
dzia³ania ¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ewi-
dencji ludnoœci.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym oraz ustawy o sporcie.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o uja-
wnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci
tych dokumentów.



9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
niektórych innych ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji
Komunalnych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli
skarbowej.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p³atników.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im.
Karola Adamieckiego w Katowicach.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów pañ-
stwowych.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a
i senatora.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia
2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodowej Organi-
zacji Hydrograficznej, sporz¹dzonej w Monako
dnia 3 maja 1967 r.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Królestwem Danii o zmianie Konwencji miê-
dzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodów i maj¹tku,
sporz¹dzonej w Warszawie dnia 6 grudnia
2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 grudnia
2001 r., podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia
2009 r.

20. Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na te-
mat przebiegu prywatyzacji sektora elektroener-
getycznego.

Proponujê rozpatrzenie punktów od pierwsze-
go do dziewi¹tego projektu porz¹dku obrad, po-
mimo ¿e sprawozdania komisji zosta³y dostarczo-
ne w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlone w art. 34
ust. 2 Regulaminu Senatu.

Jeœli nie bêdzie sprzeciwu, to uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawione propozycje. Nie
ma sprzeciwu.

Wysoki Senacie! Proponujê zmianê kolejnoœci
rozpatrywania punktu drugiego: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiê-

biorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja
i czerwca 2010 r., a tak¿e punktu trzeciego: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, re-
montów i rozbiórek obiektów budowlanych znisz-
czonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania
¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw. Proponujê
rozpatrzenie ich jako punktów pierwszego i dru-
giego porz¹dku obrad.

Ponadto proponujê zmianê kolejnoœci rozpa-
trywania dotychczasowego punktu dziesi¹tego
projektu porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie
œródl¹dowym. Proponujê rozpatrzenie go jako
punktu czwartego porz¹dku obrad.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

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

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

Pan senator Cichoñ i pan senator Zientarski.
Proszê bardzo, pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam propozycjê, by uwzglêdniæ jeszcze dodat-

kowo w porz¹dku obrad podjêcie uchwa³y Senatu
w sprawie uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Polskiego
Pañstwa Podziemnego. Uchwa³a zosta³a przygo-
towana z inicjatywy Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji i opracowana przez Komisjê
Ustawodawcz¹. Tekst finalny jest ju¿ przygotowa-
ny. Sierpieñ jest szczególnym miesi¹cem dla hi-
storii Polski i uwa¿am, ¿e dobrze by³oby tê uchwa-
³ê przyj¹æ jeszcze w sierpniu. Dlatego polecam ten
punkt pañstwa ³askawej uwadze.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo dobry po-
mys³.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Za chwilê to rozstrzygniemy.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 Regulaminu Se-

natu wnoszê o uzupe³nienie porz¹dku obrad
o dwa punkty: drugie czytanie projektu ustawy
o Krajowej Radzie S¹downictwa – i rozpatrzenie go
jako punktu pi¹tego porz¹dku obrad; drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy – i rozpatrzenie go jako pun-
ktu szóstego porz¹dku obrad. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy s¹ jakieœ sprzeciwy wobec tych wniosków?
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Proponujê, Panie Senatorze, ¿eby rozpatrzenie
tej uchwa³y by³o punktem ostatnim.

Nie ma sprzeciwów co do tego wniosku, nie ma
sprzeciwu tak¿e co do wniosku pana senatora
Zientarskiego. W zwi¹zku z tym uzupe³niamy po-
rz¹dek obrad o te trzy punkty.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad szeœædziesi¹tego drugiego posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e je¿eli w debacie nad punktem
pierwszym porz¹dku obrad, dotycz¹cym ustawy
o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skut-
kami powodzi w maju i w czerwcu 2010 r., nie zo-
stan¹ zg³oszone poprawki, to g³osowanie zostanie
przeprowadzone bezpoœrednio po rozpatrzeniu
tego punktu. W przypadku zg³oszenia poprawek
g³osowanie odbêdzie siê po posiedzeniu komisji
w sprawie tej ustawy, czyli bêdzie przerwa. Pozo-
sta³e g³osowania zostan¹ przeprowadzone pod
koniec posiedzenia Senatu.

Informujê ponadto, ¿e porz¹dek obrad mo¿e zo-
staæ uzupe³niony o punkt dotycz¹cy rozpatrzenia
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków
powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, je¿eli Sejm
uchwali tê ustawê na siedemdziesi¹tym trzecim
posiedzeniu w dniu 12 sierpnia bie¿¹cego roku.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców
dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca
2010 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 948,
a sprawozdanie komisji w druku nr 948A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-
cznych, pana senatora Jana Wyrowiñskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Stoimy wobec koniecznoœci uchwalenia usta-

wy, na któr¹ oczekuje bardzo wielu przedsiêbior-
ców dotkniêtych skutkami powodzi, zarówno tej
w maju i w czerwcu, jak i tej, która nie tak dawno
mia³a miejsce w Bogatyni, Zgorzelcu i innych
miejscowoœciach le¿¹cych w tamtej czêœci Polski.

Wczoraj Komisja Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych oraz Komisja Gospodarki Narodowej zajê³y
siê uchwalon¹ przez Sejm w dniu 5 sierpnia
2010 r. ustaw¹, której pe³ny tytu³ brzmi: ustawa
o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skut-
kami powodzi z maja i czerwca 2010 r. I od razu
powsta³ pierwszy problem, gdy¿ w zakresie przed-

miotowym tej ustawy s¹ skutki powodzi wy³¹cz-
nie z maja i czerwca. Trzeba wiêc by³o po prostu
zaproponowaæ zmiany, które by uwzglêdni³y to,
co siê wydarzy³o niedawno, jak równie¿ inne przy-
sz³e wydarzenia – no, mamy nadziejê, ¿e nie bê-
dzie wiêcej tego rodzaju kataklizmów – czyli wa¿-
noœæ tej ustawy rozci¹gn¹æ na ca³y rok 2010.

Panie i Panowie Senatorowie! Istot¹ tej ustawy
jest specjalna pomoc dla tych przedsiêbiorców
ma³ych i œrednich, którzy zostali dotkniêci skut-
kami powodzi w tym roku. Chodzi o tych wszyst-
kich przedsiêbiorców, którzy jak to okreœlono
w art. 1, prowadz¹ dzia³alnoœæ w rozumieniu
art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoœci gospodarczej i ponieœli szkodê w wy-
niku powodzi.

Z dobrodziejstw tej ustawy wyklucza siê osoby,
które prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹, mówi¹c
ogólnie, oprócz tych, które prowadz¹ dzia³alnoœæ
agroturystyczn¹. W czasie posiedzenia komisji
pytaliœmy pana ministra Baniaka, który repre-
zentowa³ Ministerstwo Gospodarki i rz¹d, o to, ja-
ki by³ powód przyjêcia takich rozwi¹zañ. Otó¿ ta-
ki, ¿e minister rolnictwa uzna³, ¿e posiada dosta-
teczne œrodki i dostateczne sposoby, aby rolni-
kom, którzy ponieœli straty w wyniku tej powodzi,
zrekompensowaæ je bez potrzeby u¿ywania me-
chanizmów tej ustawy, korzystania z jej dobro-
dziejstw. St¹d takie wy³¹czenie.

Ta pomoc to bêdzie po¿yczka, po¿yczka, której
wysokoœæ zosta³a ustalona na maksimum 50 ty-
siêcy z³ i która w przypadku, je¿eli zostanie udo-
kumentowana strata, w wyniku procedury usta-
lonej w ustawie mo¿e byæ w ca³oœci lub w czêœci
umorzona. Umorzenie w ca³oœci mo¿e nast¹piæ
tylko wtedy, gdy oczywiœcie zgodnie z zasadami
okreœlonymi w ustawie, poszkodowany wykaza³
swoj¹ szkodê i to zosta³o uznane przez instytucjê,
która udziela po¿yczki, oraz by³ ubezpieczony. Je-
¿eli nie by³ ubezpieczony, to wówczas wysokoœæ
tego umorzenia mo¿e wynieœæ do 75% tej kwoty,
tej po¿yczki.

Ta specjalna, specyficzna pomoc adresowana
jest wy³¹cznie do ma³ych i œrednich przedsiêbior-
ców. Górny limit to jest limit zatrudnienia, czyli
chodzi o tych wszystkich, którzy zatrudniaj¹ po-
ni¿ej piêædziesiêciu osób. Tak to sformu³owano
i nie ma ¿adnych innych limitów. Ale jest jeszcze
jeden warunek. Otó¿ z dobrodziejstw tej ustawy
nie bêd¹ mogli korzystaæ przedsiêbiorcy, których
firmy by³y w stanie upad³oœci, którzy ju¿ korzysta-
li z pomocy publicznej itd., itd. Chodzi o to, aby
odbudowaæ dobry, ¿ywy biznes, który funkcjono-
wa³ w momencie, kiedy przysz³a tragedia, ¿eby po-
móc tym ludziom w zakupie œrodków trwa³ych
b¹dŸ œrodków ruchomych, odbudowie zapasów,
które zosta³y zniszczone w efekcie tej powodzi.

Druga zasada to maksymalne uproszczenie
biurokracji. Zatem aby aplikowaæ o po¿yczkê, wy-
starczy spe³niæ kryteria, które zosta³y opisane
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w art. 3, to znaczy trzeba byæ przedsiêbiorc¹ i za-
trudniaæ w tej firmie mniej ni¿ piêædziesi¹t osób,
nie byæ przedsiêbiorc¹ zagro¿onym w tym sensie,
o którym mówi³em uprzednio. A do tego wniosku
do³¹cza siê zaœwiadczenie wydane przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w³aœciwego
dla miejsca faktycznego prowadzenia przez po-
szkodowanego przedsiêbiorcê dzia³alnoœci, po-
twierdzaj¹ce, ¿e przedsiêbiorca poniós³ szkodê
w wyniku powodzi. To jest za³¹cznik do tej usta-
wy. Po prostu wójt stwierdza, ¿e przedsiêbiorca
poniós³ szkodê. Nie szacuje siê tej szkody w mo-
mencie sk³adania wniosku i nie wykonuje siê ¿a-
dnych innych, ¿e tak powiem, czynnoœci biuro-
kratycznych. Do wniosku do³¹cza siê równie¿
oœwiadczenie przedsiêbiorcy, ¿e spe³nia on okreœ-
lone warunki, ¿e faktycznie prowadzi³ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w dniu wyst¹pienia powodzi, oraz
oœwiadczenie o tym, czy w dniu, w którym wy-
st¹pi³a powódŸ, posiada³ umowê ubezpieczenia
przedsiêbiorstwa od nastêpstw klêsk ¿ywio³o-
wych. Wzór zaœwiadczenia, które wydaje wójt,
burmistrz lub prezydent, jest za³¹cznikiem do tej
ustawy.

Panie i Panowie Senatorowie, kto bêdzie udzie-
la³ tych po¿yczek? Jaka bêdzie logistyka tej pomo-
cy? Otó¿ rz¹d uzna³, ¿e najtaniej i jednoczeœnie
najlepiej – komisje podzielaj¹ ten pogl¹d – bêd¹ to
czyni³y fundusze po¿yczkowe. W Polsce w tej chwili
jest kilkadziesi¹t takich funduszy. Zostanie rozpi-
sany konkurs i takie fundusze zostan¹ ustanowio-
ne terytorialnie, zgodnie, ¿e tak powiem, z map¹
klêski, w drodze tego konkursu. Bêd¹ one dyspo-
nowa³y pieniêdzmi, bêd¹ podejmowa³y wszystkie
czynnoœci wynikaj¹ce z ustawy prowadz¹ce do za-
spokojenia tych potrzeb, które siê pojawi¹ we
wnioskach. Te fundusze bêd¹ musia³y spe³niaæ
kryteria, które s¹ opisane w ustawie. Bêd¹ równie¿
kontrolowa³y ca³y proces udzielania po¿yczki.
Oczywiœcie w pewnym momencie musi nast¹piæ
oszacowanie szkody. To oszacowanie mo¿e byæ do-
konane przez rzeczoznawcê, mo¿e to byæ równie¿
ocena czy szacunek firmy ubezpieczeniowej. I wre-
szcie – to jest poprawka, któr¹ równie¿ przyjêliœmy
na posiedzeniu komisji – jeœli by³by k³opot z rzeczo-
znawc¹, z kosztami itd., itd., bo przecie¿ ró¿ne s¹
przypadki, to mo¿e byæ to komisja ustalona przez
fundusz po¿yczkowy. W przypadku osób, które
ubezpieczy³y swój biznes i które uzyskaj¹ odszko-
dowania z tego tytu³u, udzielona pomoc mo¿e wy-
nosiæ wy³¹cznie kwotê bêd¹c¹ ró¿nic¹ miêdzy tym
odszkodowaniem a górn¹ granic¹ po¿yczki, jaka
jest mo¿liwa do otrzymania. Tylko w takiej skali
mo¿e zostaæ udzielona pomoc w tym przypadku.
Fundusz bêdzie tak¿e sprawdza³, czy ta po¿ycz-
ka… Tutaj istotna jest równie¿ szybkoœæ. Dwa ty-
godnie od z³o¿enia wniosku to jest maksymalny
termin na wydanie decyzji, czy po¿yczka zostanie

udzielona, czy nie. W zwi¹zku z tym, ¿e jest to de-
cyzja administracyjna, komisja, id¹c za sugesti¹
Biura Legislacyjnego, uzna³a, i¿ w ustawie powin-
ny byæ zapisane równie¿ kryteria odmowy udziele-
nia po¿yczki. I to zosta³o wprowadzone jako po-
prawka. Oczywiœcie fundusze po¿yczkowe to orga-
nizacje, których dzia³anie zwi¹zane jest z minimal-
nymi kosztami, wobec tego równie¿ koszt operacji
z tego tytu³u bêdzie zmniejszony. W tej chwili nie
wiemy dok³adnie, jaka bêdzie skala tej pomocy,
dlatego ¿e ten nowy kataklizm, sprzed kilku dni,
utrudni³ sporz¹dzenie statystyki. Pytaliœmy
w trakcie posiedzenia komisji, czy rozwa¿ano mo¿-
liwoœæ pomocy w wiêkszej skali, czyli na przyk³ad
do 100 tysiêcy z³. Pan minister Baniak – zreszt¹ bê-
dzie mia³ okazjê tutaj równie¿ wyst¹piæ – stwier-
dzi³, ¿e mo¿na… To s¹ pieni¹dze z rezerwy celowej
bud¿etu. W ten sposób bêd¹ one uruchomione.

Panie i Panowie Senatorowie, tak jak powie-
dzia³em na pocz¹tku, kwestie jednorazowoœci tej
ustawy rozwi¹zaliœmy w ten sposób, ¿e ona w tej
chwili ma ju¿ charakter bardziej uniwersalny
i mo¿e dotyczyæ wszystkich powodzi, które wy-
st¹pi³y w 2010 r. Oby ¿adna powódŸ ju¿ nie wy-
st¹pi³a. To ma taki charakter. Zreszt¹ to nadzwy-
czajne posiedzenie Sejmu zosta³o zwo³ane dlate-
go, ¿e ta ustawa specjalna, podobnie jak dziœ
omawiana, by³a przygotowana wy³¹cznie na oko-
licznoœæ powodzi z maja i czerwca 2010 r. To by³o
zawarte explicite w tytule tej ustawy i w ró¿nych
jej zapisach.

Panie i Panowie Senatorowie, jeœli po¿yczka zo-
stanie spo¿ytkowana nie na te cele, na które po-
winna byæ spo¿ytkowana, jeœli osoba zg³aszaj¹ca
potrzebê uzyskania tej po¿yczki sk³ama³a, poda³a
nieprawdê itd., to oczywiœcie ta po¿yczka musi
byæ zwrócona. To wszystko w miarê w zwarty spo-
sób jest opisane w ustawie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To mniej wiêcej
wszystko, co chcia³em powiedzieæ o tej ustawie.
To jest wa¿na, oczekiwana ustawa i myœlê, ¿e trze-
ba – taka by³a wola wszystkich senatorów, nieza-
le¿nie od opcji, w obydwu komisjach – uchwaliæ j¹
jak najszybciej. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

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

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

Czy s¹ takie pytania?
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkuj¹ bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie uzu-

pe³niaj¹ce. Powiedzia³ pan o 50 tysi¹cach z³, ¿e to
nie bêdzie 100 tysiêcy, tak jak komisja chcia³aby
ewentualnie zaproponowaæ. Czy jest jakaœ…
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(Senator Jan Wyrowiñski: To senator Kogut…)
…okreœlona kwotowo granica?
(Senator Jan Wyrowiñski: Ale póŸniej siê wyco-

fa³, póŸniej tego nie zg³asza³.)
Czy wszystkie wnioski, które spe³ni¹ kryteria,

niezale¿nie od tego, ile ich bêdzie, zostan¹ zreali-
zowane? Czy jest jakaœ kwotowa granica?

Senator Jan Wyrowiñski:
Nie ma ¿adnej kwotowej granicy, jeœli chodzi o tê

ca³¹ pulê. Jedyna granica to jest to 50 tysiêcy z³.

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

Senator Rafa³ Muchacki:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Moje pyta-

nie dotyczy art. 3 ust. 1 pkt 4. Mówi siê tam, ¿e
o udzielenie po¿yczki ubiegaæ siê mo¿e przedsiê-
biorca, który w dniu wyst¹pienia powodzi nie ko-
rzysta³ z innej pomocy udzielanej ze œrodków pub-
licznych na pokrycie tych samych szkód powsta-
³ych w wyniku powodzi. A teraz jest taka sytuacja.
Je¿eli ten przedsiêbiorca prowadzi dzia³alnoœæ we
w³asnym domu, w którym poniós³ szkody
w zwi¹zku z powodzi¹, to czy bêdzie móg³ uzyskaæ
pomoc na podstawie przedmiotowej ustawy w sy-
tuacji, gdy uzyska³ ju¿ doraŸn¹ pomoc ze œrodków
publicznych? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Pan minister mo¿e to jeszcze uzupe³niæ, ale wy-

daje mi siê, ¿e je¿eli przedsiêbiorca prowadzi³ biz-
nes i w wyniku powodzi na przyk³ad zosta³a znisz-
czona lada, przy której sta³, zosta³y zniszczone pó-
³ki itd., to. Je¿eli skorzysta z pomocy z innych Ÿró-
de³, na podstawie tamtej ustawy specjalnej, i nie
wyka¿e tego, tylko bêdzie z tego korzysta³, to wte-
dy oczywiœcie… Je¿eli w przypadku szkody, któr¹
poniós³, w efekcie której zosta³y zniszczone akty-
wa trwa³e, czyli, jeœli handlowa³, lada, waga, kasa
fiskalna, pó³ki, ju¿ uzyska³ pomoc mo¿liw¹ z tytu-
³u ustawy specjalnej, no to wtedy, jak s¹dzê, to nie
bêdzie mo¿liwe. Fundusze po¿yczkowe to bêd¹
fundusze lokalne. Tak wiêc ka¿da sytuacja bêdzie
mniej wiêcej znana, bêdzie orientacja równie¿
w takich sprawach, w sprawach w³aœnie tego ro-
dzaju. I myœlê, ¿e ich rola bêdzie polega³a równie¿
na tym, ¿eby w takich sytuacjach podejmowaæ

roztropne decyzje, roztropne w tym sensie, ¿e za tê
sam¹ stratê nie bêdzie siê p³aciæ dwukrotnie od-
szkodowania.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze,
ale dwa razy na dom po¿yczki nie dostanie. Tak?)

Dom trudno uznaæ za miejsce… Oczywiœcie, on
tam prowadzi ten biznes, ale to jest kwestia inter-
pretacji. Trudno mi odpowiedzieæ na to pytanie,
Panie Marsza³ku.

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

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
gospodarki.

Czy pan minister Baniak chcia³by zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Rafa³ Baniak: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Oczywiœcie.)
Panie Ministrze, przepraszam, ja bym poprosi³,

¿eby pan przyszed³ na mównicê, bo s¹ do pana py-
tania.

Pan senator Kieres, potem pan senator Biszty-
ga i senator Jurcewicz, w tej kolejnoœci.

Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze! Ta ustawa odnosi siê do

przedsiêbiorców, którzy w dniu wyst¹pienia po-
wodzi zatrudniali nie wiêcej ni¿ piêædziesiêciu
pracowników, czyli do tak zwanych mikro- i ma-
³ych przedsiêbiorców. Ci przedsiêbiorcy s¹ objêci
ró¿nego rodzaju programami wspieraj¹cymi ich
aktywnoœæ, co oznacza, ¿e w przypadku tej klêski
¿ywio³owej realizacja zadañ, na które otrzymy-
wali wsparcie finansowe, nie bêdzie mog³a byæ
kontynuowana. Czy pañstwo badaliœcie pod tym
k¹tem skutki powodzi? Z jednej strony otrzyma-
j¹ oni mo¿liwoœæ wsparcia w formie po¿yczki,
a z drugiej nadal bêdzie na nich ci¹¿y³ obowi¹zek
wykonywania zadañ w zwi¹zku na przyk³ad ze
zwiêkszeniem zatrudnienia o jedn¹ lub dwie oso-
by, bo – o ile pamiêtam – tam by³y, ostatnio zre-
szt¹ wprowadzone mo¿liwoœci, dotowania przed-
siêbiorców, jeœli zwiêksz¹ zatrudnienie o dwóch
pracowników. Rzecz dotyczy mikro- i ma³ych
przedsiêbiorców, czyli zatrudniaj¹cych do dzie-
siêciu pracowników i do piêædziesiêciu, nie œre-
dnich, bo ci zatrudniaj¹ do dwustu piêædziesiê-
ciu pracowników. Z jednej strony czegoœ im nie
damy, a z drugiej strony nadal bêdziemy egzek-
wowali obowi¹zek wykonywania zadañ, których
w tej chwili wykonaæ nie mog¹.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, ja mam dwa krótkie pytania.

Jaki jest szacunek strat poniesionych przez wszy-
stkich przedsiêbiorców i jakie s¹ faktyczne koszty
wprowadzenia w ¿ycie ustawy? To nie jest to sa-
mo, bo wiemy, ¿e nie wszystkich podmiotów bê-
dzie dotyczy³a ta ustawa. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy nie ma zagro¿enia zwi¹zanego
z wejœciem w ¿ycie tej ustawy, oczekiwanej przez
przedsiêbiorców, zw³aszcza drobnych przedsiê-
biorców? Chodzi mi o decyzjê Komisji Europej-
skiej w sprawie zgodnoœci przewidzianej w usta-
wie pomocy publicznej z rynkiem wewnêtrznym.
Czy ta decyzja jest spodziewana i czy nie ma za-
gro¿enia, jeœli chodzi o wejœcie w ¿ycie tej ustawy?
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym zwróciæ uwagê

na art. 3 ust. 2, w którym jest mowa o tym, ¿e
o udzielenie po¿yczki mo¿e ubiegaæ siê równie¿
przedsiêbiorca, który zawiesi³ wykonywanie dzia-
³alnoœci gospodarczej. O ile w ust. 1 jest opis, kto
mo¿e siê ubiegaæ, to z tego, co rozumiem, w pana
ocenie ten zapis jest czytelny i jest tu mowa o sy-
tuacji z pktu 1 w ust. 1, czyli tam gdzie wykonywa³
tê dzia³alnoœæ itd. Mnie natomiast wydaje siê to
nieczytelne.

Drugie pytanie. O ile czternaœcie dni jest moim
zdaniem bardzo dobrym terminem, aby sfinalizo-
waæ kompletny wniosek, o tyle mam pytanie, czy
czternaœcie dni na zwrot z ró¿nych powodów, bo
przecie¿ to s¹ instytucje non-profit, nie jest termi-
nem zbyt krótkim.

I ostatnia sprawa. Chodzi o zwroty, zwrot po¿y-
czki w ci¹gu czternastu dni. Czy jest gdzieœ zabez-
pieczenie? Mo¿e nie dopatrzy³em siê go w ustawie.
Co bêdzie, gdy przedsiêbiorca z ró¿nych powodów
nie bêdzie móg³ zwróciæ po¿yczki temu funduszo-
wi? Jak¹ drogê ma wtedy fundusz po¿yczkowy do
odzyskania tej kwoty? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Rafa³ Baniak:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Zacznê od
pytania pana senatora Kieresa. Panie Profesorze,
jest tak, ¿e to pytanie nale¿a³oby rozdzieliæ na
dwie czêœci. Ustawa doœæ jasno precyzuje, który
przedsiêbiorca mo¿e uzyskaæ pomoc, wyznaczni-
kiem jest piêædziesiêciu zatrudnionych w dniu
wyst¹pienia klêski. To jest sztywna granica, czyli
nie mówimy, co by³o przedtem, co by³o potem, is-
totny jest dzieñ wyst¹pienia powodzi. Je¿eli
przedsiêbiorca ma jakieœ zobowi¹zania wynika-
j¹ce z innych umów, mo¿e je œmia³o realizowaæ,
mimo wyst¹pienia powodzi.

Z tego, co rozumiem, druga czêœæ pytania do-
tyczy³a tego, co siê dzieje z przedsiêbiorc¹ – tu
niejako odbiegamy od naszej ustawy – który ma
pewnego rodzaju zobowi¹zania wobec instytucji
publicznych, na przyk³ad urzêdów pracy, który
wzi¹³ dotacjê na utworzenie nowego miejsca pra-
cy, a na skutek powodzi tego nie robi. Wed³ug
mojej wiedzy, wynika to te¿ z moich rozmów
z przedstawicielami urzêdów pracy, istnieje mo¿-
liwoœæ renegocjacji warunków tych umów, czyli
wyd³u¿ania czasu, dopasowywania do aktualnej
sytuacji, a sytuacja powodzi jest sytuacj¹ nad-
zwyczajn¹, która daje furtkê do wprowadzania
takich zmian.

Je¿eli chodzi o pytanie senatora Bisztygi, to
chcê z tego miejsca zapewniæ, ¿e nie ma ¿adnego
ryzyka co do tego, ¿e Komisja Europejska nie
zd¹¿y wydaæ swojej opinii co do zgodnoœci z art. 7
traktatu. Od pocz¹tku prac nad t¹ ustaw¹ jesteœ-
my w kontakcie z Komisj¹ Europejsk¹ i wiem, ¿e
nie ma tu najmniejszego ryzyka, abyœmy mieli
czekaæ na decyzjê Komisji Europejskiej, gdy my
bêdziemy ju¿ gotowi.

Kolejne pytanie dotyczy³o przedsiêbiorców,
którzy maj¹ siêgn¹æ po instrument zawarty w tej
ustawie. Pamiêtajmy o tym, ¿e ta ustawa jest jed-
nym z wielu instrumentów, które zosta³y przygo-
towane jako instrumenty pomocowe dla przedsiê-
biorców dotkniêtych skutkami powodzi. Ta usta-
wa jest przeznaczona g³ównie dla najmniejszych
przedsiêbiorców, którzy maj¹ najwiêkszy k³opot
z odtworzeniem maj¹tku, niezbêdnym do prowa-
dzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Je¿eli chodzi
o du¿e przedsiêbiorstwa, to mamy na przyk³ad
specjalny fundusz u ministra Skarbu Pañstwa,
który w³aœnie og³osi³ nabór na aplikacjê, gdzie je-
dnym z kryteriów s¹ skutki powodzi. Jest te¿ pro-
jekt realizowany przez Agencjê Rozwoju Przemys-
³u, gdzie mam przyjemnoœæ byæ przewodnicz¹cym
komitetu steruj¹cego, który przyznaje pomoc du-
¿ym przedsiêbiorcom. Jednak stosunkowo ma³o
jest mo¿liwoœci, je¿eli chodzi o wsparcie tych naj-
mniejszych, st¹d propozycja wprowadzenia tego
instrumentu.
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Nie mamy jeszcze dok³adnych szacunków co
do strat, jakie ponieœli przedsiêbiorcy, zw³aszcza
w kontekœcie ostatniej powodzi na Dolnym Œl¹s-
ku. Szacowaliœmy, wy³¹czaj¹c tê ostatni¹ po-
wódŸ, ¿e skutki finansowe tej ustawy mog¹ siêg-
n¹æ oko³o 80 milionów z³, ale jest to – chcê to wy-
raŸnie powiedzieæ – kwota bardzo, bardzo szacun-
kowa. Zarówno marsza³kowie, jak i wojewodowie
nie byli jeszcze w stanie dok³adnie, precyzyjnie
okreœliæ strat, jakie ponieœli przedsiêbiorcy.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Jurcewicza
o beneficjentów tej pomocy, czyli art. 1, to wydaje mi
siê, ¿e zarówno z Rz¹dowym Centrum Legislacji, jak
i z prawnikami w Sejmie i w Senacie, uzgodniliœmy
tak¹ w³aœnie definicjê – w oparciu o ustawê o swobo-
dzie dzia³alnoœci gospodarczej – która wyraŸnie defi-
niuje, ¿e beneficjentami mog¹ byæ wszyscy przedsiê-
biorcy plus przedsiêbiorcy rolnicy prowadz¹cy dzia-
³alnoœæ agroturystyczn¹. Wiem, ¿e sama definicja
w ustawie mo¿e wydawaæ siê niezrêczna, a nawet
koœlawa, ale mam zapewnienie od prawników, ¿e to
jest w³aœciwy opis potencjalnego beneficjenta.

Je¿eli chodzi o zobowi¹zanie funduszu wobec
ministra co do zwrotu po¿yczki, to termin czter-
nastu dni jest równie¿ uzgodniony z funduszami.
W trybie konsultacji roboczych ze stowarzysze-
niem funduszy po¿yczkowych staraliœmy siê za-
bezpieczyæ ich interesy, ¿eby mogli skutecznie
dzia³aæ jak najbli¿ej poszkodowanego, ale tak, ¿e-
by byli w stanie realizowaæ instrument zapisany
w naszym projekcie ustawy. Wierzê, ¿e nie bêdzie
tego ryzyka. Je¿eli przedsiêbiorca nie bêdzie móg³
zwróciæ po¿yczki, to istniej¹ naturalne œcie¿ki po-
stêpowania, dochodzenia nale¿noœci, windykacji,
wynikaj¹ce z zapisów spoza tej ustawy.

Ale ta ustawa, któr¹ dzisiaj zajmuje siê Wysoki
Senat – chcê to wyraŸnie podkreœliæ – jest oparta na
maksymalnym zaufaniu pañstwa do obywatela.
Oznacza to, ¿eponios¹odpowiedzialnoœæ iwezm¹na
siebie ryzyko zarówno minister gospodarki, rz¹d, jak
i Wysoka Izba, która, mam nadziejê, podejmie
uchwa³ê w sprawie tej ustawy. Bardzo prosty me-
chanizm, bardzo krótkie terminy, bardzo ma³o biu-
rokracji. Wszystko opiera siê na oœwiadczeniach,
praktycznie jedynym formalnym wymogiem jest za-
œwiadczenie burmistrza, wójta czy prezydenta mia-
stao tym,¿e taka i takaszkodawyst¹pi³awtymi tym
miejscu. I koniec, ca³a reszta to s¹ oœwiadczenia
przedsiêbiorcy. Równie¿ system weryfikacji tego, ja-
kie s¹ straty, pozostawiamy czy to towarzystwu
ubezpieczeniowemu, czy rzeczoznawcy maj¹tkowe-
mu. A je¿eli bêdzie z tym k³opot, to poprawka Wyso-
kiego Senatu stworzy mo¿liwoœæ zbadania tych strat
przezkomisjêpowo³an¹wramach funduszupo¿ycz-
kowego, czyli, tak jak mówi³ pan senator sprawo-
zdawca, tego funduszu, który jest na miejscu u be-
neficjenta, który bêdzie móg³ zobaczyæ, jakie dok³a-
dnie s¹ straty. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Trzciñski zadaje pytanie.

Senator Marek Trzciñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy wiado-

mo, jaka grupa przedsiêbiorców zostanie objêta
pomoc¹. Czy s¹ jakieœ szacunki? To pierwsze py-
tanie.

I drugie. Czy uzyskan¹ po¿yczkê przedsiêbior-
ca bêdzie móg³ przeznaczyæ na zakup aktywów
obrotowych innych ni¿ te, które uleg³y zniszcze-
niu w czasie powodzi, czy bêdzie trzeba przezna-
czyæ te pieni¹dze wy³¹cznie na odtworzenie znisz-
czonych rzeczy? Bardzo proszê o wyjaœnienie tej
kwestii. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Smulewicz.

Senator Eryk Smulewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, czêœæ kwestii problemowych

w pytaniu wyczerpa³ senator Trzciñski. Ja
chcia³bym zapytaæ o jeszcze jedn¹ sprawê. Jak
bêdzie ustalane oprocentowanie tej po¿yczki, jak
to bêdzie wygl¹da³o? Ta sprawa nie dotyczy mo¿e
tych, którzy bêd¹ mieli j¹ umorzon¹ w 100%, ale
na pewno bêdzie dotyczyæ tych przedsiêbiorców,
którzy nie maj¹ ubezpieczeñ i bêd¹ mieli po¿yczkê
umorzon¹ w 75%. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pytanie senatora Bisztygi za-

wiera³o informacjê o notyfikacji w Komisji Euro-
pejskiej. Czy mo¿e pan nam przybli¿yæ termin – bo
to jest istotne – kiedy ta ustawa wejdzie w ¿ycie?
Nasze szybkie debatowanie i to, ¿e ustawa ju¿ ju-
tro wyjdzie z Sejmu, œwiadcz¹ o tym, ¿e chcemy,
¿eby to dofinansowanie, ta pomoc by³a jak naj-
szybciej. A jaki mo¿e byæ okres oczekiwania na
decyzje Komisji Europejskiej, jak to szacujemy?

I z tym jest zwi¹zane nastêpne pytanie.
W art. 10 ustawy jest mowa, ¿e przedsiêbiorca ma
szeœæ miesiêcy na rozliczenie dofinansowania.
Mo¿emy liczyæ, ¿e Komisja Europejska wypowie
siê – strzelam – za miesi¹c, dwa, zbli¿a siê okres
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zimowy, czyli w ten czas, kiedy przedsiêbiorca
mo¿e odtworzyæ swoje przedsiêbiorstwo, wejdzie
okres zimowy, kiedy na placu budowy nie da siê
wiele zrobiæ. Myœlê wiêc, ¿e nale¿a³oby z³o¿yæ po-
prawkê zmieniaj¹c¹ ten termin. I tak¹ przygoto-
wujê, zamiast szeœciu bêdzie dziewiêæ miesiêcy.
To druga sprawa.

Kolejne pytanie zwi¹zane jest z art. 1. Proszê
wyt³umaczyæ, dlaczego wy³¹cza siê przedsiêbior-
ców wykonuj¹cych dzia³alnoœæ wytwórcz¹ w rol-
nictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu
i hodowli zwierz¹t, ogrodnictwa. Wyobra¿am so-
bie, ¿e mog¹ byæ uszkodzone chlewnie lub
szklarnie, a tym ludziom nie zostan¹ udzielone
po¿yczki.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Jan Wyrowiñski: Ju¿ to t³umaczy-

³em…)
(Senator Tadeusz Gruszka: Proszê o wybacze-

nie, byæ mo¿e w tym momencie pisa³em notatki.
Tak ¿e przepraszam.)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Rafa³ Baniak:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Co do pyta-

nia pana senatora Trzciñskiego – wyraŸnie mówi-
my o aktywach, które s¹ niezbêdne do prowadze-
nia dzia³alnoœci. Je¿eli przedsiêbiorca prowadzi³
jak¹œ dzia³alnoœæ na okreœlonych aktywach i one
zosta³y zniszczone, utracone w wyniku powodzi,
to te aktywa mo¿emy z tych œrodków odtwarzaæ.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Smule-
wicza odnoœnie do oprocentowania, to powiem, ¿e
bez wzglêdu na wysokoœæ udzielonej po¿yczki
oprocentowanie jest na poziomie zero. Jest tylko
kwestia „mar¿y”, jak¹ bêdzie bra³ fundusz po¿ycz-
kowy. Mamy w ustawie ustalony górny limit na
poziomie 5%, ale zak³adamy, ¿e ten limit jest tylko
i wy³¹cznie mo¿liwy, a nie bêdzie wykorzystywa-
ny, bo fundusze po¿yczkowe, ubiegaj¹c siê w spo-
sób konkurencyjny o mo¿liwoœæ wdra¿ania tego
instrumentu, bêd¹ oferowa³y znacznie ni¿sze op-
rocentowanie. Myœlê, ¿e bêdzie ono, jeœli mogê
dzisiaj szacowaæ, na poziomie 2–3% lub mniejsze.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Grusz-
ki, to trudno jest mi to potwierdziæ tak w stu pro-
centach, ale chcê powiedzieæ z niemal stupro-
centow¹ pewnoœci¹, ¿e kiedy bêdziemy gotowi,
bêdzie te¿ gotowe stanowisko Komisji. Nie ma ry-
zyka. Tak wynika z naszych kontaktów. Komisja
Europejska jest œwiadoma tego, co siê w Polsce
wydarzy³o i nie ma ryzyka, ¿e w momencie, kiedy
my bêdziemy gotowi do wdra¿ania instrumentu,

nie bêdzie stanowiska Komisji Europejskiej. Pro-
szê przyj¹æ, Panie Senatorze, ¿e to ryzyko jest
niemal równe zeru. Nie spodziewamy siê jakiego-
kolwiek poœlizgu.

Teraz pytanie, dlaczego spod dzia³ania tej usta-
wy zostali wy³¹czeni przedsiêbiorcy – bo to s¹
przedsiêbiorcy – którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rol-
nicz¹, czyli rolnicy. Taka by³a intencja rz¹du, bo
instrumenty przeznaczone specjalnie dla rolni-
ków ma minister rolnictwa. Zosta³a tutaj przepro-
wadzona, ¿e tak powiem, linia demarkacyjna. Tak
samo, jak dzielimy na ma³ych i du¿ych, tak samo
dzielimy na rolników i nierolników, pozostawiaj¹c
jedynie dzia³alnoœæ agroturystyczn¹. Dla rolni-
ków instrumenty ma zapewniæ minister rolni-
ctwa. I wed³ug informacji, jakie uzyska³em od mi-
nistra rolnictwa, takie instrumenty dla rolników,
którzy ucierpieli wskutek powodzi, s¹ dostêpne.
Równie¿ pan senator Kogut przekonywa³ mnie
wczoraj, ¿e tak¹ informacjê uzyska³, pomagaj¹c
jednemu z przedsiêbiorców dzia³aj¹cych w bran¿y
rolnej. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz pan senator Chróœcikowski, a potem pan

senator Kogut.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Ministrze, co prawda to pytanie by³o ju¿

zadane dwa razy, ale ja powtórzê je w tej chwili po
raz trzeci. Rz¹d jakby coraz bardziej wspiera kon-
cepcjê, aby rolnicy odchodzili od dzia³alnoœci rol-
niczej i przestawiali siê na dzia³alnoœæ pozarolni-
cz¹. I w tym momencie jest konflikt, bo ktoœ i jest
producentem, i prowadzi dzia³alnoœæ. Jeœli ktoœ
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i na przyk³ad
zala³o mu warsztat samochodowy, zosta³y znisz-
czone, powiedzmy, urz¹dzenia lub maszyny, ale
prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ rolnicz¹, to nie do-
stanie œrodków finansowych, po¿yczki z agencji
restrukturyzacji na ten warsztat. Pytanie: jak to
teraz pogodziæ? Bo on jest i przedsiêbiorc¹, i zaj-
muje siê rolnictwem. Chyba nie ma takich przepi-
sów, na podstawie których minister rolnictwa
móg³by mu jej udzieliæ. Pytanie, czy przedsiêbior-
ca bêdzie móg³ z tego skorzystaæ.

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

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Ministrze! Wczoraj na posiedzeniu ko-

misji tak¿e sk³ada³em tak¹ propozycjê. Jakie jest
pana zdanie? Coraz wiêcej przedsiêbiorców zg³a-
sza, ¿e kwota 50 tysiêcy jest za ma³a i proponuj¹,
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aby tê kwotê podnieœæ do 200 tysiêcy. Ja wiem,
¿e pan…

(Senator Jan Wyrowiñski: Wczoraj mówi³eœ
100 tysiêcy.)

Pañstwo Drodzy, ja przekazujê…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dobrze, Panie

Senatorze, niech pan zada pytanie.)
Tak. Pytam, czy jeœli chodzi o bud¿et, jest taka

mo¿liwoœæ.
Kolejna sprawa. Wydaje mi siê, ¿e na stronie in-

ternetowej umieszczê odpowiedŸ pana ministra
Sawickiego, to, co wczoraj mówi³ pan minister.
Drodzy Pañstwo, jest wiele kuriozalnych sytuacji.
Hodowca rolny na przyk³ad traci sto danieli, a mó-
wi mu siê, ¿e to, co robi³, to by³a dzia³alnoœæ
hobbystyczna. Ktoœ traci 7 t ryb, a okazuje siê, ¿e
panowie wojewodowie „kazuj¹ mu chytaæ ryby
w saki”. Nie chcê mówiæ, jak rolnik odpowiedzia³
panu wojewodzie, ale odpowiedzia³ mu dosadnie:
¿eby w Ba³tyku sobie chyta³. A wiêc chyba umie-
szczê odpowiedŸ, która jest bardzo konstrukty-
wna, po to ¿eby rolnicy wiedzieli… Jest wiele pro-
pozycji dotycz¹cych tego, gdzie mo¿na uzyskaæ
œrodki. Dziêkujê.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: A pytanie?)
Pytanie by³o o podniesienie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Czy mo¿na podwy¿szyæ do 200 tysiêcy. Tak?
(G³os z sali: Z piêædziesiêciu do dwustu.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Rafa³ Baniak:
Je¿eli chodzi o dzia³alnoœæ rolnicz¹, o to, czego

dotyczy³o pierwsze pytanie pana senatora, to po-
wtarzam jeszcze raz, ¿e instrumenty s¹ dostêpne
u ministra rolnictwa. Je¿eli zaœ dany przedsiê-
biorca…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Rolnik.)
…rolnik prowadzi dzia³alnoœæ pozarolnicz¹, to

ta dzia³alnoœæ bêdzie oceniana. Ja bêdê chcia³
udzieliæ odpowiedzi na takie pytania i mo¿e nie ty-
le wytyczne, ile jakby wyjaœnienia co do takich py-
tañ bêd¹ dostêpne na naszej stronie internetowej.
Mamy ju¿ zak³adkê „powódŸ” i tam wszelkiego ro-
dzaju w¹tpliwoœci potencjalnych beneficjentów
czy nawet funduszy po¿yczkowych bêdziemy
chcieli na bie¿¹co wyjaœniaæ.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Koguta,
to ja chcê mówiæ o takich pieni¹dzach, które s¹
dostêpne, s¹ zapisane w rezerwie, i o takich, co do
których wiemy, ¿e ich nie zabraknie. Nie
chcia³bym, ¿ebyœmy okazuj¹c zrozumienie i do-

bre serce, mówili o kwotach, które obecnie nie s¹
osi¹galne. Mówimy naprawdê o mikroprzedsiê-
biorcach, którzy potrzebuj¹ w³aœnie takich kwot.
Utracili byæ mo¿e niewielk¹ masê, ale trudno im
takie œrodki gdziekolwiek indziej pozyskaæ. St¹d
po¿yczka nieoprocentowana. Co bardzo istotne,
pamiêtajmy o tym, ¿e mówimy o po¿yczce uma-
rzalnej w stu procentach dla przedsiêbiorców
ubezpieczonych.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Nie ma wiêcej pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu
zamkniêcia dyskusji.

(SenatorTadeuszGruszka: SenatorMuchacki…)
Pan senator…
(Senator Rafa³ Muchacki: Nie, dziêkujê bardzo.)
(Senator Stanis³aw Kogut: Wycofa³ siê.)
Aha, nie ma…
(Senator Stanis³aw Kogut: Jak nie ma dysku-

tantów, to œwiadczy to o tym, Bisztyga, ¿e ustawa
jest dobra. W nastêpnym punkcie bêd¹ – ja siê za-
piszê.)

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Czelej,
Iwan, Trzciñski i Knosala z³o¿yli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protoko³u*.

Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie Klei-
na i Gruszka.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy zo-

stanie przeprowadzone po przerwie.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-

darki Rafa³ Baniak: Nie, dziêkujê.)
(Senator Jan Wyrowiñski: Na posiedzeniu ko-

misji.)
Nie? Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie wspólnego spra-
wozdania.

Og³aszam przerwê do godziny jedenastej.
(Senator Jan Rulewski: Do dwunastej.)

62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi… 13

(senator S. Kogut)

* Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Przepraszam, do dwunastej. Og³aszam prze-
rwê do godziny dwunastej.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone po prze-
rwie w obradach.

Proszê o komunikat.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Komunikat. Posiedzenie Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Pub-
licznych w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniê-
tych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r.
odbêdzie siê dwadzieœcia minut po og³oszeniu
przerwy w obradach w sali nr 182, to jest o godzi-
nie jedenastej dwadzieœcia. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 57
do godziny 12 minut 00)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców
dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca
2010 r.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, które po dyskusji przygoto-
wa³y wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Przed-
stawi je pan senator Jan Wyrowiñski.

Proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wspomniane przez pana komisje zebra³y siê

przed czterdziestoma minutami i uzna³y, ¿e nale-
¿y zarekomendowaæ Wysokiej Izbie niepoparcie
poprawki dziewi¹tej i poparcie wszystkich pozo-
sta³ych poprawek od pierwszej do czternastej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka jest sprawozdawc¹

mniejszoœci po³¹czonych komisji.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, przypomnê to, co powiedzia³em.

Moja poprawka zmierza w kierunku tego, aby
przedsiêbiorcy mieli d³u¿szy okres na rozliczenie
przyznanej im po¿yczki. Obecnie maj¹ na to szeœæ
miesiêcy i, fakultatywnie, trzy miesi¹ce, jednak ich
przyznanie uzale¿nione jest od z³o¿enia kolejnych
wniosków po kolejnej decyzji urzêdnika. Tak wiêc
mówimy o odbiurokratyzowaniu dzia³alnoœci,
awtymmomencienarzucamydodatkowewarunki.

Proszê o poparcie mojej poprawki. Chodzi o to,
¿eby przedsiêbiorcy mieli na rozliczenie dziewiêæ
miesiêcy. Tym bardziej, ¿e idzie zima, tak wiêc ta
dzia³alnoœæ odtworzeniowa jest zagro¿ona. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy senatorowie wnioskodawcy, to znaczy pa-

nowie Gruszka i Kleina, chcieliby zabraæ g³os?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Wiadomo, najpierw poprawki, potem ustawa.
Zatem nad poprawkami pierwsz¹, drug¹, siódm¹

i czternast¹ g³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do tego,
aby ustawa mog³a znaleŸæ zastosowanie do powodzi,
maj¹cych miejsce w ca³ym roku 2010, a nie tylko
w maju i czerwcu, jak za³o¿ono w pierwotnej wersji.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 66 obecnych senatorów 65 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 1)
Przyjêta.
Poprawka trzeciamacharakter terminologiczny.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
67 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 2)
Przyjêta.
Poprawka czwarta precyzuje przepis okreœla-

j¹cy zasady udzielania po¿yczek przedsiêbiorcom
poszkodowanym w wyniku powodzi.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
69 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 3)
Przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do zapewnienia jedno-

znacznoœci przepisowi okreœlaj¹cemu wysokoœæ po-
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¿yczki przys³uguj¹cej przedsiêbiorcy posiadaj¹cemu
w dniu wyst¹pienia powodzi umowê ubezpieczenia
przedsiêbiorstwa od nastêpstw klêsk ¿ywio³owych.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 70 obecnych senatorów osób 69 g³osowa³o

za, 1 senator nie g³osowa³. (G³osowanie nr 4)
Przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do zrównania sytuacji

prawnej wszystkich przedsiêbiorców poszkodowa-
nych w wyniku powodzi w 2010 r. poprzez wskaza-
nie, ¿e termin do z³o¿enia wniosku o udzielenie po¿y-
czki nale¿y liczyæ od dnia wyst¹pienia szkody, przy
czym je¿eli szkoda nast¹pi³a przed wejœciem ustawy
w ¿ycie, bieg terminu rozpocznie siê od tego dnia.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Na 70 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 5)
Przyjêta.
Nad poprawkami ósm¹ i trzynast¹ g³osujemy

³¹cznie. Umo¿liwiaj¹ one szacowanie szkód po-
niesionych przez przedsiêbiorcê tak¿e komisji po-
wo³anej przez fundusz po¿yczkowy.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
71 g³osów, wszystkie za… Nie, przepraszam: 70

senatorów g³osowa³o za, 1 by³ przeciw. (G³osowa-
nie nr 6)

Przyjête.
Poprawka dziewi¹ta wyd³u¿a z szeœciu do dzie-

wiêciu miesiêcy okres, w którym przedsiêbiorca
jest obowi¹zany wykorzystaæ i rozliczyæ po¿yczkê.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 72 obecnych senatorów 31 g³osowa³o za,

39 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 7)

Odrzucona.
Poprawka dziesi¹ta ma charakter doprecyzo-

wuj¹cy.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
71 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 8)

Przyjêta.
Poprawka jedenasta okreœla katalog przes³a-

nek, po wyst¹pieniu których fundusz po¿yczkowy
wydaje decyzjê o odmowie umorzenia po¿yczki.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 72 obecnych senatorów 71 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 9)
Przyjêta.
Poprawka dwunasta zapewnia ustawie spój-

noœæ terminologiczn¹.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
72 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 10)
Przyjêta.
Proszê pañstwa, g³osujemy nad ustaw¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
72 obecnych senatorów, wszyscy za. (G³osowa-

nie nr 11)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o wspiera-
niu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powo-
dzi z maja i czerwca 2010 r.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu drugiego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, re-
montów i rozbiórek obiektów budowlanych znisz-
czonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania
¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy znajduje siê w druku nr 963,
a sprawozdanie komisji w druku nr 963A.

Pan senator Henryk WoŸniak jest proszony
o przedstawienie sprawozdania trzech komisji,
Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Panie Senatorze, proszê.
(Senator Henryk WoŸniak: Panie Marsza³ku!

Wysoka Izbo…)
Przepraszam,Wysoki Senacie, jeszcze piêæ se-

kund przerwy technicznej. Na razie g³osowania
zosta³y przerwane, wrócimy do nich jutro.

Panie Senatorze Sprawozdawco, proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej, Ko-

misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
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Pañstwowej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych mam przyjemnoœæ przedstawiæ spra-
wozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 sier-
pnia 2010 r. ustawie o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszko-
dzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u oraz niektó-
rych innych ustaw.

Marsza³ek Senatu dnia 6 sierpnia 2010 r. skie-
rowa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy
na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2010 r. komi-
sje wnosz¹: Wysoki Senat uchwaliæ raczy za-
³¹czony projekt uchwa³y.

W uchwale Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej
przez Sejm w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbu-
dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowla-
nych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
dzia³ania ¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

Taka jest konkluzja debaty, jaka odby³a siê na
posiedzeniu po³¹czonych komisji, Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, przedmiotowa
ustawa, a tak¿e ustawa, która przed chwil¹ by³a
przeg³osowana, s¹ elementami pakietu ustaw,
które rz¹d premiera Donalda Tuska przed³o¿y³
parlamentowi. Pakiet ten wychodzi naprzeciw
problemom, jakie zaistnia³y w wyniku zjawisk at-
mosferycznych, problemom powsta³ym na sku-
tek negatywnego dzia³ania ¿ywio³u.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zupe³nie no-
watorskie rozwi¹zania w odniesieniu do dzia³ania
¿ywio³u na terenach górskich, zwi¹zane z osuwa-
niem siê ziemi w wyniku ulewnych opadów desz-
czu. Jest to istota tej nowelizacji. Mianowicie usta-
wa z 11 sierpnia 2001 r. przewiduje mo¿liwoœæ od-
budowy budynków, budowli, a tak¿e remontów
i rozbiórek na terenach dotkniêtych dzia³aniem ¿y-
wio³u, nie przewiduje natomiast takiej mo¿liwoœci
na terenach dotkniêtych zjawiskiem osuwisk.
A o tym, ¿e ten problem – który do niedawna znaliœ-
my w³aœciwie z relacji, on dotyka³ inne obszary geo-
graficzne, le¿¹ce poza Polsk¹ – sta³ siê tak¿e u nas
wyj¹tkowo dotkliwy, szczególnie dla mieszkañców
terenów górskich i podgórskich, mieliœmy okazjê
wielokrotnie siê przekonaæ. Problem ten dotyczy
g³ównie województw: ma³opolskiego, podkarpac-
kiego, œl¹skiego oraz œwiêtokrzyskiego – domów
zniszczonych lub zagro¿onych zniszczeniem przez
zjawisko osuwisk jest oko³o tysi¹ca siedmiuset.

Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ wy³¹czenia z za-
budowy obszarów, które s¹ zagro¿one osuwiska-
mi. Jest to niezwykle wa¿na kwestia, która wyma-
ga regulacji ustawowej, bowiem trudno sobie wy-
obraziæ, by mog³a zostaæ rozwi¹zana na zasadzie

zbudowania konsensusu miêdzy w³aœcicielami
nieruchomoœci a samorz¹dem gminnym ze wzglê-
du na przywi¹zanie mieszkañców, przywi¹zanie
w³aœcicieli do w³asnej nieruchomoœci. Czêsto bê-
dzie potrzeba podjêcia takiej decyzji w trybie przy-
musowym. I to ustawa przewiduje.

Ustawa przewiduje realokacjê mieszkañców
z terenów zagro¿onych osuwiskami na inne tere-
ny. Wprowadza ona uproszczony tryb przygotowa-
nia nieruchomoœci do zasiedlenia w zwi¹zku z rea-
lokacj¹. Ten uproszczony tryb jest niezwykle wa¿-
ny, gdy¿ miejscowy plan odbudowy bêdzie móg³
byæ sporz¹dzony w terminie trzech miesiêcy i bê-
dzie zawiera³ wszelkie niezbêdne uregulowania
umo¿liwiaj¹ce odbudowê, w rozumieniu ustawy,
w nowych miejscach budynków zniszczonych na
osuwiskach. Dotychczasowa ustawa w³aœnie tej
kwestii nie regulowa³a, a wiêc przewidywa³a odbu-
dowê w miejscu zniszczenia. Zasada racjonalnoœci
gospodarowania wymaga, by pewne obszary wy-
³¹czyæ z zabudowy. I to ustawa umo¿liwia.

Ustawa przenosi na gminê g³ówny ciê¿ar finan-
sowania wykupu nieruchomoœci, ale zawiera in-
strumenty, które daj¹ mo¿liwoœæ stosowania ró¿-
nych form rekompensaty, choæby taki, ¿e koszty
nabycia gruntu na terenie objêtym miejscowym
planem odbudowy mog¹ byæ kompensowane ze
œrodkami, które bêdzie mo¿na uzyskaæ wskutek
wyw³aszczenia gruntów na osuwiskach. Jest
mo¿liwoœæ roz³o¿enia nale¿noœci na okres do dzie-
siêciu lat przy za³o¿eniu zap³aty 20% ceny.

Ustawa zak³ada mo¿liwoœæ partycypacji Skarbu
Pañstwa w finansowaniu infrastruktury technicz-
nej i tutaj na etapie prac nad miejscowym planem
odbudowy zak³ada siê konsultacje miêdzy gmin¹
a ministrem w³aœciwym do spraw administracji
i spraw wewnêtrznych, w zakresie kosztów odbudo-
wy, w trybie przewidzianym ustaw¹. I to jest kwe-
stia niezwykle wa¿na, oczywiœcie skomplikowana,
st¹d ten termin wyra¿ania opinii przewidziany dla
wszystkich innych podmiotów, czas czternastu dni
na konsultacje w przypadku miejscowego planu
odbudowy jestwyd³u¿onydodwudziestu jedendni.

Jeœli chodzi o inne ustawy zmieniane t¹ usta-
w¹, to warto zwróciæ uwagê na ustawy podatko-
we, które s¹ zmieniane w zakresie zwolnienia od
podatku dochodowego od osób fizycznych, jak
i od osób prawnych, w zakresie odszkodowañ,
a tak¿e odp³atnego nabycia nieruchomoœci wy-
w³aszczanych. Tak¿e podatek od czynnoœci cywil-
noprawnych jest zmieniany w zakresie op³at
zwi¹zanych z wdro¿eniem ustawy.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Ten niezwykle
potrzebny akt prawny zosta³ przyjêty niemal je-
dnomyœlnie w Sejmie, gdy¿ tylko jeden pose³
wstrzyma³ siê od g³osu. Na posiedzeniu komisji
ustawa nie budzi³a wiêkszych kontrowersji i rów-
nie¿ zosta³a poparta przez trzy komisje. St¹d raz
jeszcze w imieniu po³¹czonych komisji wnoszê
o jej przyjêcie bez poprawek.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czys¹pytaniadopanasenatorasprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Sepio³.
Czy s¹ jeszcze jacyœ pytaj¹cy? Rozumiem, ¿e

nie, wiêc zamykam listê.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Chcia³bym zapytaæ o pewn¹ kwestiê. Kiedy wójt,

burmistrz czy prezydent sporz¹dza projekt miej-
scowego planu odbudowy, to wystêpuje do staro-
sty o opiniê w zakresie ochrony gruntów rolnych.
Wystêpuje tak¿e do ministra w³aœciwego do spraw
rozwoju wsi w zakresie ochrony gruntów rolnych
klas I–III. Ale w tym samym artykule kilka pun-
któw dalej jest stwierdzenie, ¿e do gruntów rolnych
stanowi¹cych u¿ytki rolne objête miejscowym pla-
nem odbudowy nie stosuje siê przepisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych. To po có¿ ten wójt ma
wystêpowaæ o opiniê w sprawie ochrony gruntów
rolnych, skoro ustawy o ochronie gruntów rolnych
do planów odbudowy siê nie stosuje? Czy to jest
przypadek i po prostu przepisano ca³oœæ czynnoœci
wymaganych przy planowaniu z ustawy o plano-
waniu przestrzennym, czy jest w tym jakiœ zamys³?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, rozumiem, ¿e pan pewnie to

pytanie przeniesie na ministra…

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê.
Ustawa jest przed³o¿eniem rz¹dowym, ta kwe-

stia nie pojawi³a siê na posiedzeniu komisji, dla-
tego rzeczywiœcie mam proœbê, by pan minister
Dziekoñski odniós³ siê do tego pytania kolegi se-
natora Sepio³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To w takim razie dziêkujê, Panie Senatorze.
To jest rzeczywiœcie rz¹dowyprojektustawy.Rz¹d

jest reprezentowany przez Ministerstwo Infrastruk-
tury–witampanaministraOlgierdaDziekoñskiego.

Panie Ministrze, to ja poproszê o przedstawie-
nie stanowiska rz¹du i ewentualnie od razu odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora Sepio³a.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Stanowisko rz¹du wobec proponowanego sta-

nowiska Senatu jest pozytywne, co jest oczywiste
ze wzglêdu na jego treœæ.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Sepio³a,
to pragnê zwróciæ uwagê na to, ¿e opiniowanie te-
go planu s³u¿y uzyskaniu przez prezydenta, wój-
ta, burmistrza wiedzy o tym, czy dany teren, dany
obszar jest obszarem o szczególnych walorach
rolnych. To jest istotne, dlatego ¿e wówczas wójt,
burmistrz, prezydent ma mo¿liwoœæ w jakimœ
sensie skontrolowania osoby sporz¹dzaj¹cej
plan. Przyjmujemy oczywiœcie, ¿e osoba, która
sporz¹dza plan i która posiada, powinna posia-
daæ, zgodnie z projektem ustawy, odpowiednie
uprawnienia zawodowe, czy to w dziedzinie pla-
nowania przestrzennego, czy to w dziedzinie ar-
chitektury, dochowa nale¿ytej starannoœci, ale
wydaje siê, ¿e w tej sytuacji by³oby co najmniej ce-
lowe i w³aœciwe, aby wójt, burmistrz, prezydent
tak¹ wiedzê uzyska³ bezpoœrednio od osób czy te¿
od instytucji, które zajmuj¹ siê ochron¹ gruntów
rolnych i leœnych, w tym przypadku mówimy
o marsza³ku i ministrze. A zatem ta opinia jest
w pewnym sensie weryfikacj¹ z punktu widzenia
sporz¹dzaj¹cego plan, za który ponosi on odpo-
wiedzialnoœæ, czyli prezydenta, wójta, burmi-
strza, prawid³owoœci prac planistycznych. To po
pierwsze.

Po drugie, jest równie¿ mo¿liwoœæ wykorzysta-
nia w procesie konsultacji spo³ecznych tych opi-
nii przez szeroko rozumian¹ spo³ecznoœæ gminy,
która mo¿e uznaæ w trakcie ogl¹dania czy ocenia-
nia tego planu, ¿e byæ mo¿e ten plan w sposób
nadmierny ingeruje w wysokojakoœciowe grunty,
o wysokich walorach rolniczych. I taki jest sens
i cel tego zaproponowanego zapisu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Kolejne pytania do pana ministra, jest ju¿

dwóch kandydatów: panowie senatorowie Rulew-
ski i Jurcewicz. Proszê bardzo… I Bisztyga jako
trzeci. To proszê, taka bêdzie seria pytañ, Panowie
Senatorowie. I jeszcze senator Ortyl.

Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy panu te¿ tak siê wydaje, bo

mi siê tak wydaje, ¿e w zwi¹zku z powodzi¹ mamy
do czynienia z wieloœci¹ ustaw i innych dzia³añ
rz¹du b¹dŸ administracji samorz¹dowej, czyli –
tak bym to nazwa³ felietonowo – mamy do czynie-
nia z gonitw¹ ustawodawcz¹? Pytanie jest zatem
takie: czy rz¹d pracuje, czy myœli – czy s¹ jakieœ
za³o¿enia – nad czymœ, co pozwala³oby reagowaæ
nie w sposób epizodyczny, tak jak to jest teraz, tyl-
ko w sposób zorganizowany? Wiemy, ¿e powodzie
by³y, s¹ i niestety bêd¹, i to nie tylko w Polsce, ale
i w lepiej zorganizowanych krajach. A my tu dzia-
³amy w³aœnie na zasadzie takiej gonitwy, ustawa
goni ustawê, dezaktualizuj¹ siê, nie mówiê ju¿
o wysi³ku parlamentu. Wskazujê na to równie¿
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dlatego, ¿e w poprzedniej debacie nad ustaw¹
zwraca³em uwagê na tê epizodycznoœæ. Poprzed-
nia ustawa o likwidacji skutków powodzi okreœla-
³a zakres tych skutków, w tym osuwisk, do czer-
wca ubieg³ego roku. Zwraca³em uwagê, ¿e skutki
osuwisk powstaj¹ w rok, a nawet dwa lata po po-
wodzi. St¹d to moje ogólne pytanie, podparte fak-
tem szczególnym.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy z do-

brodziejstwa tej ustawy, po spe³nieniu pewnych
kryteriów dotycz¹cych osuwania siê budynków,
bêd¹ mog³y te¿ skorzystaæ osoby z terenów ostat-
nio zalanych na Dolnym Œl¹sku. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Bisztyga. Trzecie pytanie.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Trzeci zestaw pytañ, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê. Otó¿ nie wyczyta³em w tej noweli, jak wy-
gl¹da sprawa dop³at dla osób wynajmuj¹cych
mieszkania b¹dŸ mieszkaj¹cych w kontenerach
w wyniku klêski ¿ywio³owej.

Co z osobami mieszkaj¹cymi nad urwiskiem,
nad osuwiskiem? O nich tu te¿ chyba nic nie ma.

A co z osobami, które utraci³y dojazd do swoich
nieruchomoœci w wyniku osuniêcia siê ziemi? Bu-
dowa bêdzie trwa³a.

I ju¿ ostatnie pytanie. W Ma³opolsce pojawia siê
jeszcze inny problem. Co zrobiæ z ludŸmi, którzy
nie chc¹ siê przeprowadziæ? Jakie s¹ mo¿liwoœci
wywierania na nich nacisku? Nie chc¹ siê prze-
prowadziæ do innych miejsc, pomimo ¿e wszystkie
opinie specjalistycznych s³u¿b s¹ takie, ¿e nie
wolno budowaæ domu w miejscu, gdzie by³o osu-
wisko. Mimo to ci ludzie mówi¹: nie. Czy jest jakiœ
uniwersalny pomys³, czy te¿ jest to pozostawione
gminom i bêd¹ jakieœ indywidualne rozwi¹zania.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Panie Ministrze, proszê bardzo.
By³a seria pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:

Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie! Odpowiadam na pytanie pana

senatora Rulewskiego. Nie nazywa³bym tego go-
nitw¹ ustawodawcz¹, raczej reagowaniem na sy-
tuacje, które s¹ jednak w jakimœ sensie nieprze-
widywalne. Przyroda uczy nas, i dobrze, ¿e istnie-
j¹ zjawiska, które s¹ w jakimœ sensie zjawiskami
nieprzewidywalnymi. Pojêcie tak zwanej si³y wy¿-
szej, istniej¹ce w kodeksie cywilnym i w ogóle
w ca³ej istocie funkcjonowania systemu prawa,
oznacza, ¿e s¹ zjawiska, których skutki mog¹
przekraczaæ poziom naszych dotychczasowych
doœwiadczeñ. I tak w³aœnie sta³o siê w tym przy-
padku. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e istniej¹ca usta-
wa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasa-
dach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zawiera³a zapisy dotycz¹ce wszyst-
kich kwestii czy wszystkich problemów, które wy-
dawa³y siê wówczas, na ówczesnym poziomie do-
œwiadczeñ legislacyjnych, doœwiadczeñ praktycz-
nych, istotne i wymagaj¹ce rozwi¹zania. Ustawa
dzisiaj analizowana przez Senat dotyczy aktu
prawnego, który funkcjonuje ju¿ od dziewiêciu lat
i który by³ wielokrotnie stosowany. Zapisy tej
ustawy by³y stosowane zarówno w zesz³ym roku,
w przypadku zjawisk o charakterze ¿ywio³u ta-
kich jak tr¹by powietrzne, jak i dwa lata temu,
w przypadku powodzi i podtopieñ. Rozporz¹dze-
nie prezesa Rady Ministrów okreœlaj¹ce miejsco-
woœci b¹dŸ gminy, które s¹ wskazane przez woje-
wodów jako dotykane przez klêski ¿ywio³owe, jest
niestety co roku publikowane w dzienniku urzê-
dowym. I to ono stanowi o mo¿liwoœci stosowania
szczególnego trybu prawa budowlanego, uprosz-
czonego trybu prawa budowlanego, który jest
przedmiotem i sensem ustawy o szczególnych za-
sadach odbudowy i remontu. Jednak dramatycz-
na niezwyk³oœæ tegorocznych skutków powodzi
przejawi³a siê w formie osuwisk. Zbadaliœmy do-
tychczasow¹ sytuacjê i wiemy, ¿e jak dot¹d osu-
wiska nie wystêpowa³y. ¯adna klêska ¿ywio³owa
w Polsce, w rozumieniu ustawy o szczególnych
warunkach odbudowy, nie by³a spowodowana
osuwiskani. Taka sytuacja, i to bardzo dramaty-
czna, jest po raz pierwszy w tym roku. I okaza³o
siê, ¿e wobec tego dramatu z osuwiskami, nor-
malne standardy postêpowania w œwietle ustawy
o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek s¹ nieskuteczne. Dlaczego s¹ niesku-
teczne? Dlatego, ¿e odbudowywanie domu na
osuwisku, które ci¹gle jeszcze „pracuje” w sensie
geologicznym, jest co najmniej nieracjonalne.
Wiêcej, nie powinno w ogóle mieæ miejsca, z uwagi
na takie wartoœci, jak bezpieczeñstwo osób i mie-
nia. Z tego te¿ wzglêdu konieczne okaza³o siê zna-
lezienie takiego rozwi¹zania, które pozwoli,
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w sensie prawnym, na znalezienie innej mo¿liwo-
œci odbudowy nieruchomoœci dla tych osób, które
nie mog¹, nie chc¹ b¹dŸ nie powinny odbudowy-
waæ domów na terenie osuwiska. Ta ustawa za-
proponowa³a tego rodzaju rozwi¹zanie, jest to
w tej materii ustawowej. Przy czym, proszê zwró-
ciæ uwagê, to rozwi¹zanie nie jest rozwi¹zaniem
jednorazowym, tymczasowym lub chwilowym.

Od razu udzielê odpowiedzi na pytanie pana
senatora Jurcewicza. Czy z tej ustawy skorzystaj¹
osoby z terenów na Dolnym Œl¹sku? Tak, skorzy-
staj¹. Je¿eli tam bêd¹ mia³y miejsce osuwiska, to
równie¿ skorzystaj¹. Co wiêcej, równie¿ w przy-
sz³oœci, je¿eli te zjawiska siê zdarz¹ – oby nie, oby
nie mia³y miejsca – to wszystkie tereny bêd¹ ko-
rzysta³y z tej zmiany ustawowej.

Nie jest to zatem ustawa epizodyczna, nie jest
to ustawa wyj¹tkowa w tym zakresie. Jest to usta-
wa spowodowana pojawieniem siê tej w³aœnie si³y
wy¿szej, która przejawi³a siê w tym przypadku
w formie osuwisk. One, co tu du¿o mówiæ, nie by³y
dotychczas ani przedmiotem zainteresowania,
ani przyczyn¹ tak dramatycznych skutków. Mó-
wiê to na podstawie ustawy z 2001 r. To jest odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora Rulewskiego.

Ta ustawa odnosi siê równie¿ do wszystkich in-
nych kwestii zwi¹zanych z tak zwanym szczegól-
nym trybem postêpowania. Proszê zwróciæ uwa-
gê, ¿e dyskusja, któr¹ Senat prowadzi³ przed
chwil¹ i zakoñczy³ g³osowaniem, dotyczy³a udzie-
lenia konkretnej pomocy ofiarom tegorocznego
kataklizmu, tak¿e pomocy w wymiarze finanso-
wym. Tu natomiast tworzymy ramy prawne dla
ju¿ zaistnia³ych i potencjalnych – oby siê nie zda-
rzy³y – przysz³ych zdarzeñ w postaci osuwisk.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bisztygi
w kwestii osób mieszkaj¹cych w kontenerach, to
rozumiem, ¿e dotyczy³o ono osób, które bêd¹
mog³y mieszkaæ w kontenerach ju¿ po tym, jak
nast¹pi osuniêcie siê ziemi w jakimœ miejscu,
a tak¿e kwestii, czy kontenery mog¹ byæ wówczas
stawiane na terenach wyznaczonych w miejsco-
wym planie odbudowy. Na tak rozumiane przeze
mnie pytanie odpowiadam twierdz¹co. Tak, do te-
go s³u¿y, miêdzy innymi, ca³a konstrukcja miej-
scowego planu odbudowy. Bo proszê zwróciæ
uwagê, ¿e miejscowy plan odbudowy czy te¿ mo¿-
liwoœci korzystania z nieruchomoœci w zakresie
miejscowego planu odbudowy dotycz¹ zarówno
sprzeda¿y, oddania w u¿ytkowanie wieczyste,
dzier¿awê, jak i u¿yczenia. Oznacza to, ¿e w planie
zawarte s¹ wszystkie formy prawne, ³¹cznie z for-
m¹ u¿yczenia. A wtedy osoba, na rzecz której do-
konano u¿yczenia, nie musi ponosiæ ¿adnych
skutków finansowych. Tym samym w tej ustawie
jest równie¿ zaproponowana mo¿liwoœæ postawie-
nia kontenera na u¿yczonym gruncie. Jest szero-
ki katalog mo¿liwoœci przekazania, nazwijmy to,

w u¿ytkowanie czy te¿ we w³adanie tego gruntu,
który jest objêty miejscowym planem odbudowy.

Je¿eli chodzi o pytanie dotycz¹ce osób, które
utraci³y dojazd do nieruchomoœci, to w œwietle te-
go projektu ustawy kwestia ta mo¿e byæ rozwi¹za-
na w dwojaki sposób. Albo osoby te bêd¹ mog³y
byæ objête dzia³aniem tej ustawy, o której mówi-
my, w ramach art. 13a, i wówczas bêd¹ mieæ prze-
s³anki do bycia uprawnionymi do odzyskania nie-
ruchomoœci w trybie miejscowego planu odbudo-
wy, albo dojazd do tych osób zostanie zrealizowa-
ny w innym trybie. W innym trybie, to znaczy na
podstawie specjalnej ustawy drogowej. Z pe³n¹
œwiadomoœci¹ nie dokonywaliœmy w niej zmian.
Specjalna ustawa drogowa w zakresie realizacji
dróg gminnych pozwala w bardzo pilnym, szyb-
kim trybie na uzyskanie wszystkich uprawnieñ
zarówno do nieruchomoœci, jak i do przeprowa-
dzenia lokalizacji tak wskazanej drogi. Oczywi-
œcie, mo¿e byæ jeszcze taka sytuacja, w której dro-
ga mo¿e byæ odbudowana po œladzie starej drogi,
po przeprowadzeniu odpowiednich badañ geote-
chnicznych, co te¿ jest zawarte w tym¿e projekcie
ustawy, w jej art. 13a.

Je¿eli chodzi o osoby mieszkaj¹ce nad osuwis-
kiem, to przyznam szczerze, ¿e nie bardzo rozu-
miem pytanie. Czy chodzi o osoby, które mieszka-
j¹ w obszarze osuwiska, czy te, które mieszkaj¹
poza obszarem osuwiska?

(G³os z sali: W obszarze.)
W obszarze.
Je¿eli chodzi o osoby mieszkaj¹ce na obszarze

osuwiska, to w ich przypadku obowi¹zuje
art. 13a. Przypominam, ¿e to jest fundamentalny
artyku³ tej ustawy. Je¿eli nast¹pi³ fakt przyrodni-
czy, jakim jest osuniêcie siê gruntów, to wówczas
gmina jest zobowi¹zana do wyznaczenia granic
osuwiska i podjêcia uchwa³y w sprawie wyznacze-
nia tych granic. Fakt wyznaczenia granic osuwis-
ka w rozumieniu aktu prawa miejscowego, o któ-
rym mowa w art. 13a, powoduje, ¿e wszystkie pra-
ce budowlane prowadzone na terenie tego osu-
wiska podlegaj¹ szczególnemu re¿imowi okreœlo-
nemu w projekcie ustawy. A to oznacza, ¿e do pro-
jektu budowlanego musz¹ byæ do³¹czone odpo-
wiednie badania geotechniczne. Przypominam, ¿e
takie badania s¹ wymagane tak¿e zgodnie
z art. 34 ustawy – Prawo budowlane, gdzie jest
mowa o tym, ¿e w wypadku zagro¿enia osuwis-
kiem musz¹ byæ dokonane badania geotechnicz-
ne na potrzeby projektu budowlanego. Tutaj mó-
wimy tak: to nie jest przypadek potencjalnego za-
gro¿enia, to jest przypadek zaistnienia faktyczne-
go zagro¿enia, a zatem w rozumieniu prawa bu-
dowlanego art. 34 musi byæ stosowany. Taki jest
sens tego aktu prawa miejscowego. Poza tym zgo-
dnie z aktem prawa miejscowego do prac budow-
lanych mo¿na przyst¹piæ dopiero wtedy, kiedy zo-
stanie przeprowadzona analiza geologiczna osu-
wiska. Mówi¹c obrazowo, chodzi o to, czy ono pra-
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cuje, czy te¿ jest ju¿ ustabilizowane. To ju¿ jest za-
daniem administracji s³u¿b geologicznych. I to s¹
dwa warunki konieczne do spe³nienia.

Z tytu³u wyznaczenia granic obszaru osuwis-
kowego w rozumieniu art. 13a gmina nie ponosi
¿adnych skutków finansowych. Gmina tylko
stwierdza: je¿eli nast¹pi³o osuwisko, musisz, oby-
watelu, stosowaæ siê do przepisów prawa budow-
lanego; przypominamy ci o tym, zobowi¹zujemy
ciê do tego. To jednoczeœnie oznacza – i to jest od-
powiedŸ na czwarte pytanie pana senatora – ¿e to
jest uœwiadomiona koniecznoœæ sprostania pew-
nym wymogom prawa budowlanego, o których
przypominamy zainteresowanym. Tym samym
je¿eli zainteresowany chcia³by odbudowywaæ
swój dom na osuwisku, mo¿e to uczyniæ, ale mu-
si, po pierwsze, mieæ gwarancje ze strony w³aœci-
wych organów administracji geologicznej, ¿e osu-
wisko jest ustabilizowane; po drugie, zapewniæ
w zakresie projektu budowlanego odpowiednie
rozwi¹zania geotechniczne. Kwestia odpowied-
nich rozwi¹zañ geotechnicznych w zakresie pro-
jektu budowlanego, o których jest mowa
w art. 34, oznacza tylko tyle, i a¿ tyle, ¿e byæ mo¿e
realizacja projektu budowlanego w tym miejscu
bêdzie znacznie kosztowniejsza ni¿ w innym miej-
scu. A zatem mówimy w³aœcicielowi nieruchomo-
œci na terenie osuwiska: zastanów siê, czy chcesz
tutaj odbudowywaæ swój dom; albo musisz robiæ
to ze œwiadomoœci¹, ¿e bêdzie ciê to kosztowa³o
wiêcej, albo masz mo¿liwoœæ uczyniæ to gdzie in-
dziej. Wynika to z tego, ¿e przyjêcie aktu prawa
miejscowego w rozumieniu art. 13a powoduje, ¿e
gmina mo¿e w tym momencie wyznaczyæ tereny
zastêpcze. I wtedy obywatel staje przed wyborem:
albo mogê siê odbudowaæ dom tu, ale bêdzie mnie
to wiêcej kosztowa³o i byæ mo¿e bêdê musia³ po-
czekaæ jeszcze z tym odbudowaniem, a¿ siê usta-
bilizuje grunt, albo skorzystam z oferty, któr¹
proponuje mi gmina. I to jest w³aœnie mechanizm
pewnego wyboru po stronie zainteresowanego,
sk³onienia go do wyboru, ale nie w sposób przy-
musowy, tylko przez danie innej opcji. Mo¿emy
siê znaleŸæ w ró¿nych sytuacjach i dlatego ta ró¿-
norodnoœæ zosta³a zawarta w projekcie ustawy.

W budz¹cym wiele kontrowersji, wynikaj¹cych
z niezrozumienia, art. 13b mówi siê, ¿e je¿eli osu-
wisko jest wpisane do rejestru osuwisk przez sta-
rostê, to wówczas gmina mo¿e w okreœlonych sy-
tuacjach, ale nie musi, wydaæ akt prawa miejsco-
wego, który ogranicza mo¿liwoœci budowy, rozbu-
dowy, odbudowy w tym miejscu. Ale proszê zwró-
ciæ uwagê, ¿e art. 13b jest kalk¹, mo¿na by powie-
dzieæ kopi¹ art. 15 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. To w ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym mówi siê o tym, ¿e kiedy gmina sporz¹dza
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-

go, w przypadku osuwisk bêd¹cych w rejestrze
starosty musi zapewniæ ograniczenie zabudowy
na tych obszarach. Tutaj dajemy tak¹ mo¿liwoœæ
gminie: bez koniecznoœci sporz¹dzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
w konkretnej sytuacji mo¿e dokonaæ zmian planu
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzaj¹c,
¿e tu siê nie powinno budowaæ. Oczywiœcie w ta-
kiej sytuacji gmina ponosi skutki finansowe, tak
samo jak w przypadku ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, kiedy ponosi
skutki uchwalenia miejscowych planów na ob-
szarach, które s¹ umieszczone w rejestrze staro-
sty jako obszary osuwiskowe. I to jest ten drugi
mechanizm, o którym jest mowa. Jest to mecha-
nizm fakultatywny, gmina podejmuje decyzjê
o ograniczeniu odbudowy w zakresie lokalnej po-
lityki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze chêtni do zadania pytañ? Pan se-

nator Ortyl, Rulewski, Bisztyga – pi¹te pytanie,
Panie Senatorze, i pan senator Smulewicz.

Proszê bardzo, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, s¹ dwa przypadki, a mo¿e na-

wet trochê wiêcej, kiedy powinniœmy odnosiæ siê
do tych osuwisk. Jeœli chodzi o te dwa przypadki,
to w ró¿nych sytuacjach powinno byæ ró¿ne po-
dejœcie do finansowania kosztów odbudowy czy
wyznaczenia nowego miejsca w celu posadowie-
nia nowego budynku. Mówiê to w kontekœcie ob-
ci¹¿enia wiêkszoœci¹ kosztów, które siê pojawi¹
jako skutek tej ustawy, samorz¹du, w tym wy-
padku szczególnie dotkniêtego t¹ klêsk¹. Mam co
do tego obawy. Wiem te¿, ¿e samorz¹dy s¹ negaty-
wnie ustosunkowane do tej ustawy z racji kosz-
tów. I maj¹c na uwadze te dwa przyk³ady, powiem
tak: je¿eli jest zarejestrowane czynne osuwisko
i gmina w ramach pewnych dzia³añ zapobiegaw-
czych chce wycofaæ budynki z tamtych terenów,
to w jakiejœ tam przestrzeni czasowej obci¹¿ona
kosztami mo¿e to zrobiæ, ale je¿eli mamy do czy-
nienia ze stanem klêski, bo osuwisko siê uakty-
wni³o, to s¹ to nadzwyczajne okolicznoœci, trzeba
jednorazowo ponieœæ du¿y wysi³ek finansowy. I to
jest ju¿ dla gminy spory wysi³ek. Uwa¿am, ¿e to s¹
obowi¹zki pañstwa. Chyba ¿e by by³y jakieœ tam
sytuacje zwi¹zane z ubezpieczeniami. A wiêc pro-
si³bym o komentarz pana ministra co do rozró¿-
nienia tych dwóch przypadków i jednoczeœnie
o informacjê, jak samorz¹dy do tego siê odnosz¹
z racji obci¹¿enia finansowego.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Rulewski, proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Ja siê oczywiœcie nie zgadzam z pañsk¹ tez¹, ¿e
powodzie i ich skutki s¹ czymœ niespotykanym,
rzadkim czy nieprzewidywalnym. Akurat jesteœ-
my, Panie Ministrze, w podobnym wieku i prze¿y-
liœmy tych powodzi kilkanaœcie, jeœli nie liczyæ
tych z naszego wieku m³odzieñczego.

Ale chcia³bym powróciæ do pañskiego stwier-
dzenia, ¿e wszystkich skutków nie da siê przewi-
dzieæ i ¿e w ogóle my sobie nie mo¿emy poradziæ
z wod¹ opadow¹. Nawet kiedy nie ma powodzi,
w miastach utykaj¹ samochody, bo kratki œcieko-
we s¹ z³e, po prostu s¹ za ma³e. Wystarczy spoj-
rzeæ na inne kraje, gdzie wystêpuj¹ opady, ¿eby
zobaczyæ, ¿e tam taka kratka jest trzy razy wiêk-
sza. Oczywiœcie kanalizacje…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, pytania, pytania.)

Panowie, to jest w³aœnie pytanie.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O kratkê?)
Ostatnia powódŸ mia³a nadspodziewane skut-

ki. Moje pytanie chcê tak zadaæ, ¿eby wszyscy je
zrozumieli. Mianowicie poprzednio w dokumen-
tacjach by³y badania geologiczne gruntu, na któ-
rym mia³y byæ posadowione budynki. Dziœ tych
badañ siê nie przeprowadza, w dokumentacji ich
nie ma, a nawet jeœli s¹, to i tak tego nikt nie
sprawdza, nie przestrzega. I dlatego byle powódŸ,
nie mówiê o tej powodzi, lub opady wywo³uj¹ takie
skutki. Czy nie uwa¿a pan, Panie Ministrze, ¿e na-
le¿a³oby wprowadziæ wiêksz¹ dyscyplinê doku-
mentacyjn¹, jeœli chodzi o budowê domów?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Senator Smulewicz, proszê bardzo.

Senator Eryk Smulewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wspomina³ pan o obszarach

osuwiskowych, o tym, ¿e gmina mo¿e wprowadziæ
zakaz prowadzenia tam wszelkich prac budowla-
nych. Bior¹c pod uwagê, ¿e w ustawie ustala siê
koniecznoœæ zap³aty odszkodowania u¿ytkowni-
kom z tego tytu³u, chcia³bym siê dowiedzieæ, czy
pañstwo przewiduje wsparcie dla gmin w tym za-
kresie, poniewa¿ dotyczy to szczególnych klêsk
¿ywio³owych. Oczywiœcie na razie trudno oceniæ
wielkoœæ tych odszkodowañ czy liczbê takich sy-
tuacji, których te w³aœnie odszkodowania bêd¹
dotyczyæ. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, to by³a seria pytañ trzech py-
taj¹cych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Je¿eli cho-

dzi o pytanie pana senatora Ortyla dotycz¹ce ob-
ci¹¿enia samorz¹du i tych przypadków, o których
pan wspomina³, to chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e opi-
nie, które uzyskaliœmy bezpoœrednio od samo-
rz¹dów, s¹ podzielone. Opinia, któr¹ zg³osi³ wójt
Czernichowa jest negatywna. W zwi¹zku z opini¹
wójta Czernichowa otrzymaliœmy te¿ opiniê pani
Zofii Oszackiej z gminy Lanckorona, która odnosi
siê do tej negatywnej opinii wójta Czernichowa
i stwierdza, ¿e jest ona oparta na niezrozumieniu
projektu ustawy. Mo¿emy udostêpniæ panu sena-
torowi obie opinie, aby móg³ oceniæ, który, ¿e tak
powiem, z wnioskodawców mia³ racjê. Chcia³bym
równie¿ zauwa¿yæ, ¿e opinia pani Zofii Oszackiej
w zakresie tego w³aœnie projektu jest z kolei opini¹
bardzo pozytywn¹. Ten projekt by³ zreszt¹ kon-
sultowany z t¹ gmin¹, jak równie¿ z kilkoma inny-
mi gminami. Na pozytywne wartoœci tego projektu
wskazywa³a tak¿e federacja zwi¹zków gmin i po-
wiatów z siedzib¹ w Krakowie. To tyle, je¿eli cho-
dzi o opinie.

Teraz kwestia pomocy finansowej i obci¹¿enia
samorz¹dów. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e dzisiaj, to
znaczy w obecnej sytuacji prawnej, pomoc po-
klêskowa jest opisywana czy definiowana przez
ustawy zwi¹zane z przekazywaniem œrodków fi-
nansowych. Tego dotyczy³o chocia¿by g³osowa-
nie, które odbywa³o siê na tej sali czterdzieœci mi-
nut temu. Ta pomoc obejmuje dzia³ania w ra-
mach, powiedzmy, pomocy socjalnej, chodzi o te
6 tysiêcy z³, dzia³ania w ramach wiêkszych kwot,
czyli 20 tysiêcy, 100 tysiêcy czy 150 tysiêcy, które
polegaj¹ na bezpoœrednim przekazaniu tych œrod-
ków osobom poszkodowanym, które po prostu
musz¹ odbudowaæ swój dom, swoje gospodar-
stwo, swoje przedsiêbiorstwo, to jest te 50 tysiêcy
dla przedsiêbiorców, jak i wszystkie inne mecha-
nizmy pomocy, która jest bezpoœrednio adreso-
wana do zainteresowanych. Chodzi równie¿ o po-
moc dla gmin. Przypominam, ¿e z bud¿etu rezer-
wy celowej na skutki klêsk ¿ywio³owych, bêd¹cej
w dyspozycji ministra w³aœciwego do spraw we-
wnêtrznych i administracji, ju¿ udzielone zosta³o
kilkusetmilionowe wsparcie dla gmin, które
ucierpia³y w wyniku tegorocznej klêski ¿ywio³o-
wej bez wzglêdu na to, czy by³y to osuwiska, czy
by³a to powódŸ. To wsparcie dotyczy³o budowy in-
frastruktury, odbudowy infrastruktury, niezbêd-
nego wykupu gruntów i wszystkich prac z tym
zwi¹zanych.
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Ten projekt ustawy zak³ada pewn¹ szczególn¹
formê pomocy ministra spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji, która, mo¿na powiedzieæ, jest pomo-
c¹ adresowan¹ bardzo konkretnie. Chodzi o sy-
tuacje, kiedy gmina zdecyduje siê realizowaæ
miejscowy plan odbudowy. Je¿eli gmina decyduje
siê na stworzenie miejscowego planu odbudowy,
wówczas… Gmina ma mo¿liwoœæ zaproponowa-
nia dokumentu, który w art. 13d nazywamy miej-
scowym planem odbudowy, oraz dokumentu,
który jest opisany w ust. 10 tego artyku³u, czyli
za³¹cznika do projektu miejscowego planu odbu-
dowy, który okreœla nak³ady finansowe na jego re-
alizacjê, w szczególnoœci wydatki na wykup grun-
tów, wyw³aszczenia, wydatki na realizacjê obiek-
tów liniowych objêtych tym planem, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy, z podzia³em na Ÿród³a
ich finansowania. Ten za³¹cznik finansowy to jest
ta istotna ró¿nica. Ktoœ mnie pyta³ na posiedzeniu
komisji, czym siê ró¿ni miejscowy plan odbudowy
od miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Przede wszystkim chodzi o ten w³aœ-
nie za³¹cznik. Za³¹cznik finansowy mówi o tym,
jak bêdzie ten plan w ca³oœci realizowany,
a w szczególnoœci jak bêd¹ realizowane zadania
publiczne gminy. Ten za³¹cznik podlega zaopinio-
waniu co do partycypacji ze strony, nazwijmy to,
bud¿etu pañstwa, to znaczy œrodków, które s¹ za-
warte w rezerwie celowej ministra spraw wewnê-
trznych i administracji. A zatem ka¿dorazowo mi-
nister spraw wewnêtrznych i administracji bêdzie
opiniowa³ taki projekt planu odbudowy, ale nie
pod k¹tem rozwi¹zañ samego projektu, bo w tym
zakresie nie ma ustawowych uprawnieñ, ale wy-
³¹cznie pod k¹tem, ¿e tak powiem, jego in¿ynierii
finansowej. Ten zakres in¿ynierii finansowej bê-
dzie wskazywa³ na zakres pomocy publicznej ze
strony bud¿etu pañstwa.

Jakie to bêd¹ nak³ady? Ró¿ne. Dlaczego? Proszê
pañstwa, my przeprowadziliœmy analizê – oprócz
oceny skutków regulacji, która jest zawarta w pro-
jekcie ustaw – jeœli chodzi o takie sytuacje w przy-
padku kilku gmin, tak¿e gminy Lanckorona. Tam
jest do przeniesienia oko³o czterdziestu budynków
w dwóch lokalizacjach. Zadaliœmy pytanie, jaki bê-
dzie koszt realizacji infrastruktury lokalnej
zwi¹zanej z realizacj¹ tego planu odbudowy. Odpo-
wiedŸ: 600 tysiêcy z³. Ten koszt, z naszego punktu
widzenia, okaza³ siê niewielki. Dlaczego? Dlatego,
¿e w przypadku gminy Lanckorona wójt zapropo-
nowa³, ¿eby ten potencjalny plan odbudowy by³ re-
alizowany w oparciu o wykorzystanie w mo¿liwie
najwiêkszym stopniu ju¿ istniej¹cej infrastruktu-
ry wodoci¹gowo-kanalizacyjnej.

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ta skala kosztów za-
proponowana czy okreœlona przez wójta Lancko-
rony jest in minus, czyli jest znacznie mniejsza,
ani¿eli przewidywane przez nas w ocenie skutków

regulacji potencjalne koszty realizacji tego przed-
siêwziêcia. A zatem ró¿ne mog¹ byæ rozstrzygniê-
cia. Dlatego w³aœnie zosta³o zaproponowane roz-
wi¹zanie, które polega na faktycznym uzgadnia-
niu… Bo to opiniowanie, które my tak nazywamy,
to jest wi¹¿¹ca decyzja ze strony ministra spraw
wewnêtrznych w tym zakresie, bo to on okreœla:
tyle zap³acê, tyle nie zap³acê. A gmina wtedy decy-
duje, czy wchodzi w to, czy nie wchodzi.

Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e to jest pewnego ro-
dzaju instrument, poprzez który minister spraw
wewnêtrznych mo¿e tak¿e wp³ywaæ na kszta³t
miejscowego planu odbudowy. Bo mo¿na przyj¹æ
takie za³o¿enie, zupe³nie racjonalne, ¿e gmina bê-
dzie chcia³a zrobiæ plan, powiedzia³bym, nad-
miernie kosztowny. To te¿ powinno byæ przedmio-
tem jakiejœ analizy, a taka analiza i mo¿liwoœæ
wp³ywu dziêki temu mechanizmowi istnieje. Wy-
daje siê, ¿e ust. 10, jak i pkt 7 w ust. 6 – to jest w³a-
œnie ten punkt dotycz¹cy opiniowania – zape-
wniaj¹ mechanizm harmonizowania wydatków fi-
nansowych, o który pan senator pyta³.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Rulew-
skiego, to odpowiedzia³bym sformu³owaniem,
którego u¿y³ sam pan senator. Skutki tych zja-
wisk okaza³y siê, cytujê, nadspodziewane. Ale,
Panie Senatorze, w³aœnie na tym polega si³a wy¿-
sza. Je¿eli skutki okazuj¹ siê nadspodziewane
w stosunku do dotychczasowych, to znaczy, ¿e si-
³a przyrody – i bardzo dobrze, bo to przypomina
nam o tym, ¿e jest jeszcze ktoœ nad nami – nie pod-
lega naszym, ¿e tak powiem, przemyœleniom,
oczekiwaniom itd.

Je¿eli chodzi o pañskie konkretne pytanie, do-
tycz¹ce problemu wody opadowej czy te¿ badañ
geologicznych, to przede wszystkim chcia³bym
zaznaczyæ, ¿e obecna ustawa – Prawo budowlane,
jak ju¿ wspomnia³em wczeœniej, w art. 34 zawiera
obowi¹zek przeprowadzenia odpowiednich ba-
dañ geotechnicznych i zawarcia wyników tych ba-
dañ w dokumentacji projektowej jako czêœci pro-
jektu budowlanego

(Senator Jan Rulewski: Kto ma to sprawdzaæ?)
Panie Senatorze, nie o to chodzi, czy to ktoœ ma

sprawdzaæ, czy nie. Wa¿ne jest, ¿e osoba podpisu-
j¹ca projekt budowlany sporz¹dza te badania w za-
kresie pe³nej odpowiedzialnoœci, równie¿ odpowie-
dzialnoœci karnej. Przypominam: równie¿ odpo-
wiedzialnoœci karnej. Osoba sprawdzaj¹ca projekt
budowlany, bo przecie¿ projekt budowlany musi
byæ sprawdzony przez osobê posiadaj¹c¹ ekwiwa-
lentne uprawnienia zawodowe, ponosi tak¹ sam¹
odpowiedzialnoœæ, solidarnie, odpowiedzialnoœæ
w zakresie karnym, nie tylko finansowym.

Przy okazji pragnê przypomnieæ, ¿e osoby opra-
cowuj¹ce projekt budowlany posiadaj¹ obowi¹z-
kowe ubezpieczenie. Oprócz tego, ¿e posiadaj¹
uprawnienia, posiadaj¹ równie¿ obowi¹zkowe
ubezpieczenie do wysokoœci 500 tysiêcy franków
szwajcarskich. Tym samym istnieje mo¿liwoœæ
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roszczeñ w stosunku do tych osób. Nie ukrywam,
¿e po ukoñczeniu tych wszystkich procedur, po
dokonaniu przegl¹du, bo ka¿dy budynek, który
podlega skutkom osuwisk i powodzi… Do ka¿de-
go z budynków, które s¹ uszkodzone, wchodzi
ekipa inspektorów powiatowego, wojewódzkiego
lub g³ównego nadzoru budowlanego, bo wszyscy
ci ludzie zostali tam skierowani z ca³ego kraju , ró-
wnie¿ pojechali tam i pracownicy G³ównego Urzê-
du Nadzoru Budowlanego. Oni na miejscu na
podstawie ankiety dokonuj¹ oglêdzin, zapisuj¹,
jakie s¹ zniszczenia, uszkodzenia itd. To jest zre-
szt¹ podstawa póŸniejszych odszkodowañ, ocen
itd. Chcemy te¿ wykorzystaæ te materia³y, jak siê
to wszystko skoñczy, do sprawdzenia, czy ten tak
zwany b³¹d w sztuce by³ zwi¹zany tylko z nadspo-
dziewan¹ wystêpowalnoœci¹ zjawisk atmosfery-
cznych, czy te¿ mo¿e zawinili projektanci. I chce-
my wówczas poprzez odpowiedni tryb dzia³ania
wszcz¹æ z urzêdu postêpowanie dyscyplinarne
wobec tych osób, które dopuœci³y siê zaniedbañ
w procesie projektowym. I z tym te¿ trzeba siê li-
czyæ.

(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê bardzo.)
I ostatnie pytanie, pana senatora Smulewicza.

Czy rz¹d przewiduje wsparcie dla gmin? Wydaje
siê, ¿e na to pytanie odpowiedzia³em przy okazji
pytania pana senatora Ortyla, wskazuj¹c, ¿e tak.
Wsparcie dla gmin w zakresie realizacji tego pro-
jektu ustawy jest zawarte w jego mechanizmie i,
¿e tak powiem, zawarte w rezerwie celowej mini-
stra spraw wewnêtrznych i administracji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Ministrze, Panie Marsza³ku, uwzglêdnia-
j¹c propozycjê moich przyjació³, a szczególnie pa-
na profesora Rachonia, z dwudziestu jeden pytañ
zadam tylko jedno. Je¿eli ktoœ zdecyduje siê na
budowê domu w miejscu innym ni¿ wskazane
przez gminê, tam, gdzie bêd¹ budowane ma³e
osiedla, to czy – a jeœli tak, to w jaki sposób – otrzy-
ma rekompensatê równ¹ kwocie, jaka zosta³a wy-
dana osobom, które bêd¹ siê przeprowadza³y do
zorganizowanego osiedla? Dziêkujê.

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

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym wróciæ jeszcze do

sprawy tego projektu planu odbudowy, który pan
dosyæ szeroko omówi³. Ja rozumiem, ¿e to bêdzie
na takiej zasadzie, i¿ gmina, wójt, burmistrz czy
te¿ starostwo ustal¹ jak¹œ kwotê, która jest nie-
zbêdna do realizacji projektu planu odbudowy,
a nastêpnie uzgodni¹ to kwotowo z MSWiA. I, Pa-
nie Ministrze, czy mo¿emy ufaæ, czy mo¿emy li-
czyæ na to, ¿e wspomniana kwota bêdzie uzgo-
dniona w sposób rzetelny, co pozwoli na realizacjê
tego planu? Bo ja obawiam siê takiej sytuacji, ¿e
ministerstwo mo¿e dzia³aæ na zasadzie: wyceni-
liœmy na 1 milion z³, damy 50% i niech samorz¹dy
z t¹ reszt¹ robi¹, co chc¹. Jak¹ my mamy gwaran-
cjê, ¿e tych jednak znacznych œrodków finanso-
wych wystarczy? Bo to obci¹¿enie dla bud¿etu
jest niew¹tpliwie bardzo du¿e.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Mo¿e najpierw odpowiedŸ na pytanie…
Mo¿na?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Oczywi-

œcie.)
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, odpowiedŸ

na pytanie pana senatora Bisztygi dotycz¹ce re-
kompensaty. Tu s¹ dwie kwestie, o których stara-
³em siê wspomnieæ wczeœniej. Jedna, niezwi¹za-
na z tym projektem ustawy, jest taka, ¿e odszko-
dowanie czy te¿ mo¿liwoœæ uzyskania tych kwot
rzêdu 100 tysiêcy z³ albo nawet o wiêkszej wyso-
koœci, tego zasi³ku, tak to nazwijmy, na budowê
domu, nale¿y siê potencjalnym buduj¹cym bez
wzglêdu na to, czy mieszkali oni na terenie osu-
wiska, czy te¿ poza takim terenem. A to z tego
wzglêdu, ¿e rekompensata, jaka im przys³uguje,
zwi¹zana jest z faktem, i¿ s¹ mieszkañcami takiej
gminy, w³aœcicielami nieruchomoœci w gminie,
która zosta³a objêta rozporz¹dzeniem premiera
w sprawie gmin dotkniêtych skutkami klêski ¿y-
wio³owej. I to jest ta ustawa, która ju¿ by³a, jak
mówiê, piêædziesi¹t dwie minuty temu tutaj w Se-
nacie poprawiana, uzupe³niana. A wiêc ta rekom-
pensata dotyczy wszystkich takich osób. Co siê
zaœ tyczy tej ustawy, ona daje mo¿liwoœæ wyp³aty
rekompensat osobom, które zamieniaj¹ siê grun-
tem, bo mówimy tutaj o zamianie dzia³ki budow-
lanej, oddaj¹ swoje dzia³ki na terenie osuwiska –
to jest, przypominam, art. 13h – i otrzymuj¹ inne.
I tu gmina mo¿e je z tej dop³aty zwolniæ. Tutaj jest
pewien mechanizm, mo¿na by powiedzieæ, wspar-
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cia poœredniego. Bo je¿eli gmina tê now¹ dzia³kê
wykupi czy te¿ uzyska z tytu³u… Czy bêdzie to za-
sób gminy, to znaczy z tytu³u zasobu gminnego,
czy te¿ na przyk³ad z zasobu jakiejœ agencji albo
z tytu³u jakiegoœ wyw³aszczenia, takie wsparcie ze
strony agencji, ze strony finansów publicznych
nastêpuje poœrednio. Ono jak gdyby przechodzi
na rzecz tego „obdarowanego”, który zamienia tê
swoj¹ dzia³kê. To jest kwestia zamiany nierucho-
moœci.

Je¿eli zaœ chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana
senatora Dobrzyñskiego, to myœmy uzgodnili to
z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji. Pytanie podobnego rodzaju pad³o równie¿
w Sejmie i tam po dyskusji uzyskaliœmy zape-
wnienie ze strony ministra spraw wewnêtrznych
i administracji, ¿e po przyjêciu tej ustawy tym
gminom, które bêd¹ chcia³y z niej skorzystaæ, zo-
stanie przedstawiona taka, powiedzia³bym, lista
okreœlaj¹ca zasady finansowania czy wspó³finan-
sowania miejscowych planów odbudowy. To po
to, ¿eby gminy, które w ogóle bêd¹ przystêpowa³y
do tego rodzaju planów, wiedzia³y, na jakiego ro-
dzaju wsparcie z rezerwy celowej, bêd¹cej w dys-
pozycji ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji, bêd¹ mog³y liczyæ. I to bêdzie dokument
dostêpny publicznie, wszystkim przed³o¿ony.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e…
A, proszê bardzo, jeszcze pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, ja mam jesz-

cze pytanie wi¹¿¹ce siê z t¹ zamian¹, o której pan
minister wspomnia³. To znaczy albo to jest proces
wymuszony, albo jakiœ tam budowlany. Wiado-
mo, ¿e taka dzia³ka, która jest na osuwisku, za
chwilê bêdzie mia³a ra¿¹co nisk¹ wartoœæ, a ta,
która bêdzie poza osuwiskiem, bêdzie mia³a war-
toœæ wy¿sz¹. A wiêc ten ktoœ, kto siê zamieni,
otrzyma dzia³kê o wy¿szej wartoœci. Czy tu nie ist-
nieje koniecznoœæ odprowadzania podatku od tej
ró¿nicy wartoœci? Czy czasami nie pojawi siê,
w sensie finansowym, podatkowym, taki absurd?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku, Wysoki Senacie, Panie Sena-

torze, to w³aœnie by³o równie¿ przedmiotem dys-

kusji i poprawek zg³oszonych w trakcie posiedzeñ
komisji w Sejmie. Zosta³y uzupe³nione art. 2
i art. 3 o podatku dochodowym od osób fizycznych
i od osób prawnych, tak aby ten „zysk” wynikaj¹cy
z ró¿nicy wartoœci dzia³ek nie by³ przedmiotem
opodatkowania w rozumieniu ustawy o obu tych
podatkach.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Brawo, Panie Mi-
nistrze! Naprawdê jesteœmy z pana dumni.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
I senator Ortyl, proszê bardzo, jako pierwszy

dyskutant.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e ta nowelizacja ustawy o odbudowie

jest oczywiœcie bardzo potrzebna. Ale ja w dal-
szym ci¹gu nie jestem przekonany, ¿e te koszty,
jakie ponios¹ przy tym samorz¹dy, szczególnie
gminy, bêd¹ w taki oczywisty i jasny sposób re-
kompensowane przez bud¿et w tych nag³ych i, ¿e
tak powiem, katastrofalnych sytuacjach. Co do
œrodków uzyskiwanych przez gminy w ramach re-
kompensaty szkód, jakie powsta³y, myœlê tak: oby
one wystarczy³y na odbudowê infrastruktury
w tych miejscach, w których wyst¹pi³y osuwiska
i powodzie. Tak ¿e nie jestem do koñca przekona-
ny, ¿e co do skutków w odniesieniu do tych bu-
dynków, które tylko i wy³¹cznie w wyniku powodzi
utraci³y swoj¹, ¿e tak powiem, stabilnoœæ i mo¿li-
woœæ funkcjonowania jako budynki mieszkalne,
tyczy siê to w takim samym stopniu, jak osuwisk.
Osuwisko jest jakoœ zdefiniowanym zjawiskiem
geologicznym, a w przypadku powodzi jest trochê
inaczej. Tak ¿e te¿ bym nie by³ tutaj tego pewny.

Nie zg³asza³em poprawek do tej ustawy, maj¹c
na uwadze to, ¿e mamy taki a nie inny czas i ¿e jest
koniecznoœæ szybkiego jej zastosowania. Ale przy
tej okazji nale¿y tak¿e powiedzieæ, ¿e wczeœniejsza
nowelizacja i dyskusja nad poprzedni¹ ustaw¹…
Nale¿y w tym momencie przypomnieæ, ¿e do tego
pakietu ustaw, który by³ rozpatrywany na poprze-
dnich posiedzeniach, zg³aszaliœmy poprawkê, aby
go rozszerzyæ na ca³y rok, a nie mówiæ tylko
o dwóch falach powodziowych. No i tak siê na nie-
szczêœcie sta³o, ¿e teraz nale¿y to zrobiæ, i to w try-
bie pilnym.

Myœlê, ¿e problem jest du¿y i rzeczywiœcie opi-
nie samorz¹dów w sprawie tej ustawy bêd¹ siê
ró¿ni³y. Jedna opinia, tak przynajmniej z niej wy-
nika, bardziej odnosi siê do trybu, a nie do koñca
porusza kwestie finansowe… Uwa¿am, ¿e szcze-
gólnie tych miejsc i tych samorz¹dów, które zo-
sta³y dotkniête klêsk¹, nie powinniœmy obci¹¿aæ
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dodatkowymi kosztami. Pamiêtajmy, ¿e obecnie
kondycja finansowa samorz¹dów jest nie najlep-
sza, szczególnie tych samorz¹dów, które zosta³y
dotkniête klêskami powodzi czy klêskami osu-
wisk, tak jak w przypadkach zwi¹zanych z t¹
ustaw¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Poproszê pana senatora Janusza Sepio³a.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Osuwiska s¹ specyfik¹ Karpat – to jest ten flisz

karpacki, równoleg³e warstwy. Niektóre mog¹ byæ
poœlizgowe i w szczególnych warunkach, zw³asz-
cza gdy ³upki namokn¹, one, ¿e tak powiem, jad¹.
Tu chodzi o wielkie liczby. Chcia³bym pañstwu
uœwiadomiæ, ¿e w Karpatach, czyli w tych trzech
województwach: œl¹skim, ma³opolskim i podkar-
packim, liczbê osuwisk szacuje siê na oko³o dwa-
dzieœcia tysiêcy, co oznacza³oby mniej wiêcej tyle,
¿e na 1 km2 przypada jedno. Oczywiœcie s¹ osu-
wiska czynne i nieczynne, s¹ ma³e, nieistotne, ale
s¹ i bardzo niebezpieczne oraz, co wa¿ne, niespo-
dziewane. My ponosiliœmy wielkie koszty przede
wszystkim z powodu osuwisk dróg, to by³a pod-
stawowa szkoda. Badania wskazywa³y, ¿e s¹ ta-
kie osuwiska, przy których, jeœli chodzi o finanse,
bardziej op³aca siê dwadzieœcia czy trzydzieœci ra-
zy remontowaæ drogê, ni¿ stabilizowaæ te osuwis-
ka. Zdarza³y siê te¿ osuwiska, które dotyka³y bu-
dynków mieszkalnych czy gospodarczych. W ta-
kich sytuacjach najczêœciej reagowa³a gmina,
czasem region, generalnie rekultywacje by³y po-
krywane ze œrodków wojewódzkiego czy Narodo-
wego Funduszu Ochrony Œrodowiska. To by³o
Ÿród³o finansowania rekultywacji. W tym roku
skala tych zdarzeñ przekroczy³a wszelkie do-
œwiadczenia. Skoro w jednej gminie dotyczy to
czterdziestu budynków, to potrzebna jest inna re-
akcja. Akurat tak siê z³o¿y³o, ¿e te najwiêksze osu-
wiska, maj¹ce najwiêksze konsekwencje, wyda-
rzy³y siê w moim okrêgu senackim.

Ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy –
chcia³bym to podkreœliæ – powsta³a w gruncie rze-
czy dziêki inicjatywie i determinacji jednej osoby,
to znaczy, pani wójt Lanckorony, Zofii Oszackiej.
Ona tê klêskê, która spotka³a gminê, postanowi³a
przekuæ w sukces. Do tej pory by³o tak, ¿e jeœli ja-
kiœ dom by³ uszkodzony, to wiadomo by³o, ¿e ro-
dzina ma jakieœ dzia³ki, da siê jakieœ pieni¹dze,
ktoœ sobie gdzieœ coœ tam wybuduje. Ale tym ra-
zem pani wójt postanowi³a, ¿e te kilkadziesi¹t do-
mów, które zosta³y uszkodzone w ró¿nych miej-

scowoœciach tej gminy, spróbuje siê odbudowaæ
w jednym miejscu, tworz¹c now¹ wartoœæ urbani-
styczn¹, ³¹cz¹c to w jeden projekt urbanistyczny.
To nie jest takie proste. Ludzie musz¹ siê zgodziæ
na to, ¿e nie bêd¹ mieszkaæ w swojej wsi, tylko
gdzie indziej, ¿e bêd¹ brali udzia³ w pewnym
przedsiêwziêciu urbanistycznym, poza tym to
przedsiêwziêcie musi mieæ odpowiedni walor. Za-
proponowaliœmy – ja akurat te¿ bra³em w tym
udzia³ – wielkim polskim firmom architektonicz-
nym, ¿eby zrobi³y projekt odbudowy i przekaza³y
go jako dar dla poszkodowanych. Nie bêd¹ tu mó-
wi³ o firmach, które odmówi³y, lub o ró¿nych lumi-
narzach, którzy mieli bardzo du¿o zajêæ i nie mogli
tego zrobiæ. Powiem tylko, ¿e czo³owa warszawska
firma JEMS Architekci podjê³a to wyzwanie i siê
zaanga¿owa³a. Przyjechali, narysowali, zrobili
wytyczne budynków.

W Lanckoronie mo¿e powstaæ nowa wartoœæ, to
znaczy, osiedle zaprojektowane przez jedn¹ z naj-
lepszych polskich firm architektoniczych. Ale to
wymaga pewnego typu planowania, które nie bar-
dzo mieœci³o siê w dotychczasowym schemacie
planu zagospodarowania przestrzennego. I tu
muszê wyraziæ wielki szacunek dla ministerstwa,
k³aniam siê tu panu ministrowi Olgierdowi Dzie-
koñskiemu, poniewa¿ mamy do czynienia z nie-
zwykle trafn¹ odpowiedzi¹ na to wyzwanie. To
w ogóle jest jedna z ciekawszych ustaw, nad któ-
rymi procedujemy. Bo co niezwykle istotnego,
w moim przekonaniu, siê tu sta³o? Otó¿ ta odbu-
dowa zosta³a uznana za cel publiczny, za inwesty-
cjê celu publicznego, a wiêc inwestycjê, co do któ-
rej mo¿na zastosowaæ wyw³aszczenie. A wiêc ma-
my teraz jakby now¹ kategoriê planu urbanisty-
cznego: realizuje on cel publiczny, jakim jest
w gruncie rzeczy budownictwo mieszkaniowe,
chocia¿ zosta³ stworzony w niezwyk³ych warun-
kach z powodu pewnej klêski. No, ale jest to nor-
malne budowanie domów. Uznano to za cel publi-
czny, mo¿liwe jest w zwi¹zku z tym wyw³aszcze-
nie, co wiêcej, towarzyszy temu ów za³¹cznik fi-
nansowy, który w gruncie rzeczy ma charakter
kontraktu, obliguj¹cego ró¿ne podmioty do finan-
sowania przedsiêwziêcia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
po raz pierwszy wystêpuje takie twarde, realisty-
czne planowanie, to znaczy, planowanie jest ta-
kie, ile jest pieniêdzy.

Myœlê, ¿e ca³y ten precedens, to, i¿ mamy plan
przedsiêwziêcia, które mieœci siê w zorganizowa-
nej akcji urbanistycznej uznanej za cel publiczny,
to jest wielki prze³om. Planowanie, któremu towa-
rzyszy jednoznaczne planowanie finansowanie, to
tak¿e jest prze³om. Zobaczymy, jak to siê uda, zo-
baczymy, czy pani Oszackiej w Lanckoronie uda
siê to osiedle wybudowaæ – bo jeszcze ludzie mu-
sz¹ chcieæ, ¿eby te budynki tam postawiæ w takiej,
a nie w innej formie, a s¹ tam ró¿ne w¹tpliwoœci co
do tego. W gruncie rzeczy jest pewna nadzieja na
przysz³oœæ, ¿e mo¿e to wytyczyæ pewien nowy kie-
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runek myœlenia o planowaniu, ¿e mo¿e to pójœæ
w stronê tak¹, jak te zwarte francuskie akcje ur-
banistyczne. Byæ mo¿e jest jakaœ nadzieja, ja
w ka¿dym razie wi¹¿ê nadziejê z tym projektem.
Oczywiœcie powstawa³y w¹tpliwoœci co do tego,
dlatego w³aœciwie ten plan odbudowy nie jest pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, czemu
nie u¿ywamy tych s³ów. Bo gdy siê popatrzy na
problematykê, gdy siê popatrzy na tryb, to jest to
par excellence plan zagospodarowania prze-
strzennego – robi to uprawniony urbanista, wszy-
stkie czynnoœci s¹ takie same. Ró¿nica polega na
tym, ¿e w tym przypadku nie patrzymy na stu-
dium, ten plan jest jakby ponad studium uwa-
runkowañ rozwoju gminy; ¿e istotn¹ czêœci¹ jest
ten schemat finansowy i ta czêœæ finansowa;
a wreszcie, ¿e przedmiot planu jest celem publicz-
nym z wszystkimi tego konsekwencjami. A wiêc
jest to rodzaj nowego dokumentu. Co to oznacza?
Oznacza to, ¿e po raz kolejny, a w tej kadencji bo-
daj¿e ju¿ po raz pi¹ty, przyjmujemy ustawê, która
dzia³a ponad ustaw¹ o planowaniu przestrzen-
nym. Mamy wiêc kolejn¹ dekompozycjê, tak trze-
ba powiedzieæ, systemu planowania przestrzen-
nego. Myœlê, ¿e to wskazuje, jak piln¹ i wa¿n¹ po-
trzeb¹ jest potrzeba rewizji systemu planowania
przestrzennego. Ten system jest ci¹gle narusza-
ny. Przy czym, zreszt¹ tak by³o i w poprzednich
przypadkach, uwa¿am, ¿e tu jest to celowe, ma
sens i rodzi pewne nadzieje. Uwa¿am te¿, ¿e w tym
przypadku przyjêliœmy bardzo dobre rozwi¹zanie.
Mam nadziejê, ¿e na przyk³adzie Lanckorony bê-
dziemy mogli sprawdziæ, czy to dobrze dzia³a. Pe-
wnie na wiosnê bêdzie mo¿na pojechaæ do Lan-
ckorony i sprawdziæ, czy w ramach planu odbu-
dowy powsta³o to osiedle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e pan senator Knosala z³o¿y³ swoje

przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie ustawy zo-

stanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Dziêkujê bardzo panu ministrowi Dziekoñskie-
mu za bytnoœæ z nami podczas pracy nad tym pun-
ktem, za wszystkie odpowiedzi, których bardzo
precyzyjnie i d³ugo nam udziela³. Dziêkujê bardzo.

Wysoki Senacie, przystêpujemy do rozpa-
trzenia punktu trzeciego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach

zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej.

Tekst ustawy w druku nr 961, sprawozdanie
w druku nr 961A.

A pan senator Edmund Wittbrodt przedstawia
sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ pañstwu spra-

wozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
z wczorajszego posiedzenia, na którym rozpatry-
waliœmy projekt ustawy o wspó³pracy Rady Mini-
strów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹za-
nych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej.

Zanim przejdê do omówienia ustawy, mo¿e
krótko przypomnê historiê, bo to nie jest dla Se-
natu rzecz nowa. Myœmy ju¿ przez wiele godzin
dyskutowali o kwestiach tej wspó³pracy, wtedy
kiedy pracowaliœmy nad naszym projektem, nad
projektem senackim, który zosta³ przyjêty
12 marca tego roku. Ten projekt zosta³ skierowa-
ny do Sejmu. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w komisji sejmo-
wej znalaz³y siê cztery ró¿ne projekty, jeden z tych
projektów to by³ projekt sejmowej Komisji do
Spraw Unii Europejskiej. Ja tam przedstawia³em
nasz projekt, ale okaza³o siê, ostatecznie Sejm
podj¹³ tak¹ decyzjê, ¿e odrzuci³ wszystkie projek-
ty, w³¹cznie z senackim, i procedowa³ dalej nad
propozycj¹, któr¹ przed³o¿y³a komisja sejmowa.
Projekt, który dzisiaj omawiamy, zosta³ przyjêty
przez Sejm 5 sierpnia 2010 r.

Proszê pañstwa, oczywiœcie jest to konsekwen-
cj¹ Traktatu z Lizbony, przyjêtego i obowi¹zuj¹ce-
go od 1 grudnia 2009 r., który znacznie zwiêksza
kompetencje miêdzy innymi parlamentów naro-
dowych, tutaj k³ania siê protokó³ nr 1, protokó³
nr 2. Mamy dostêp do znacznie wiêkszej liczby do-
kumentów, które do nas docieraj¹ i z Komisji Eu-
ropejskiej, i z Parlamentu Europejskiego, i z Rady,
i z Trybuna³u Obrachunkowego, i z Europejskiego
Trybuna³u Sprawiedliwoœci, i z Europejskiego
Banku Centralnego, i z Europejskiego Banku In-
westycyjnego, tak ¿e mamy znacznie wiêksze
mo¿liwoœci wgl¹du w ca³¹ tê problematykê,
w kwestie unijne.

Proszê pañstwa, proponujê, tak zreszt¹ propo-
nowa³em na posiedzeniu komisji, ¿ebyœmy nie
wracali mo¿e do spraw, o których tu dyskutowa-
liœmy i które przyjêliœmy, do tego, co by³o w na-
szym projekcie, a odnieœli siê tylko do tych kwe-
stii, które s¹ najwa¿niejsze dla nas, a s¹ one trzy.
Jednoczeœnie chcia³bym pokazaæ, ¿e wiele z na-
szych propozycji zosta³o tu zawartych.
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Proszê pañstwa, trzy kwestie, to, co by³o dla
nas istotne. Pierwsza sprawa to nieograniczanie
roli parlamentu jedynie do tak zwanych aktów
ustawodawczych. Traktat z Lizbony wprowadza
nowe pojêcie aktu ustawodawczego i gdybyœmy
do tego ograniczyli swoje rozwa¿ania, to pominêli-
byœmy wiele innych wa¿nych dokumentów, które
maj¹ charakter aktów delegowanych lub wyko-
nawczych, i byœmy tego nie widzieli i nie mogli nad
tym dyskutowaæ. To by³a jedna sprawa, na której
nam zale¿a³o.

Druga sprawa to w³aœciwa rola Senatu, czyli
aby Senat w sprawach ustawodawczych, legisla-
cyjnych by³ na poziomie Sejmu. Wobec tego to, co
my proponujemy, to jest to samo, co ma Sejm,
chodzi o jednakowe traktowanie, dotyczy to rów-
nie¿ rz¹du, jeœli ustosunkowuje siê on do uwag
Sejmu, to powinien ustosunkowywaæ siê równie¿
do uwag Senatu.

Trzecia sprawa, sprawa kluczowa, któr¹ tam
przedstawi³em i któr¹ przyjêliœmy w naszym roz-
wi¹zaniu, dotyczy³a tego, ¿ebyœmy sobie sami, ¿e-
by ka¿da z izb sama sobie uregulowa³a to, w jaki
sposób chce podejmowaæ swoj¹ decyzjê, czy ma to
robiæ komisja do tego uprawniona, czyli u nas Ko-
misja Spraw Unii Europejskiej, czy ma siê do tego
ustosunkowywaæ ca³a Izba. My, jak pañstwo pa-
miêtacie, przyjêliœmy nie tylko nasz projekt usta-
wy z marca, ale mamy równie¿ swój regulamin,
obowi¹zuj¹cy od kwietnia, i chcemy, ¿eby u nas
sprawami unijnymi zajmowa³a siê nie tylko w³a-
œciwa do tego komisja, ale równie¿ komisje bran-
¿owe, i aby w kwestiach superwa¿nych mo¿liwoœæ
wypowiedzenia siê mia³a równie¿ ca³a Izba. Na
tym nam zale¿a³o i chcieliœmy, aby takie roz-
wi¹zanie znalaz³o siê w tych zapisach.

Jak siê okaza³o, propozycje, które do nas dotar-
³y, w trzech przedstawionych przeze mnie kwe-
stiach znalaz³y nieco inne rozwi¹zania.

Je¿eli chodzi o strukturê tego dokumentu, to
on – tak jak nasz – sk³ada siê z siedmiu rozdzia³ów
i – tak jak to jest w dokumencie, który dzisiaj obo-
wi¹zuje – rozdzia³ 1 obejmuje przepisy ogólne.
Rozdzia³ 2 dotyczy wspó³pracy w zakresie stano-
wienia prawa Unii Europejskiej. U nas te¿ by³ roz-
dzia³ 2, tylko nieco inaczej zatytu³owany, bo my
mówiliœmy o wspó³pracy w zakresie ustalania
stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej oraz opinio-
wania aktów prawnych Unii Europejskiej. Dalej
jest rozdzia³ 3, który dotyczy wspó³pracy w zakre-
sie wnoszenia przez Sejm i Senat skarg do trybu-
na³u. My umieœliliœmy to w rozdziale 5, a wiêc to
jest w innym miejscu. Rozdzia³ 4 dotyczy
wspó³pracy w zakresie tworzenia prawa polskiego
wykonuj¹cego prawo Unii Europejskiej. U nas to
by³o w rozdziale 5, a wiêc te¿ jest to przeniesione
w inne miejsce. Dalej jest rozdzia³ 5, który dotyczy
wspó³pracy w zakresie opiniowania kandydatów

na niektóre stanowiska w Unii. My zawarliœmy to
w rozdziale 4. Pozostawialiœmy tê kwestiê Sejmo-
wi, tak jak to jest dzisiaj.

W kolejnoœci jest rozdzia³ 6, który dotyczy
wspó³pracy w zwi¹zku ze sprawowaniem prezy-
dencji sk³adów Rady przez przedstawicieli Rady
Ministrów. Otó¿ myœmy w ogóle tego nie przewi-
dywali. Sejm zaproponowa³, aby w stosunku do
rz¹du by³y okreœlone specjalne niejako oczekiwa-
nia monitorowania w czasie prezydencji, nawet
z czêstotliwoœci¹ miesiêczn¹, problematyki unij-
nej. Myœlê, ¿e to jest dobre. Myœmy tego nie prze-
widywali. Rozdzia³ 7 obejmuje przepisy koñcowe,
my te¿ ujêliœmy je w rozdziale 7, ale tutaj jest to
nieco inaczej zatytu³owane i nieco inna jest za-
wartoœæ tego rozdzia³u, bo to s¹ zmiany w przepi-
sach obowi¹zuj¹cych i przepisach koñcowych.

Jeœli chodzi o istotne ró¿nice, niektóre ju¿
wskaza³em, to w naszym rozdziale 6, którego tu
nie ma, bo Sejm w to miejsce wprowadzi³ kwestie
prezydencji, umieœcliliœmy wspó³pracê w zakresie
podjêcia przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ decyzji
o wyst¹pieniu z Unii Europejskiej. W tym roz-
wi¹zaniu jest to przeniesione do rozdzia³u 7, czyli
do zmian w przepisach obowi¹zuj¹cych i w prze-
pisach koñcowych, gdzie nawet nie mówi siê
o tym, ¿e to mo¿e dotyczyæ kwestii naszego wy-
st¹pienia z Unii Europejskiej. Tak ¿e tak wygl¹da
ten dokument.

Teraz bym przeszed³ do tego, co przygotowa³a
nasza komisja i co proponuje Wysokiej Izbie do
przyjêcia. Proszê pañstwa, myœmy przyjêli dzie-
siêæ poprawek, a dwie poprawki, które nie uzys-
ka³y wiêkszoœci, bo g³osy roz³o¿y³y siê po równo,
s¹ wnioskami mniejszoœci, czyli mamy ³¹cznie
dwanaœcie poprawek komisyjnych, w tym dwa
wnioski mniejszoœci.

Proponujemy, aby w niektórych istotnych kwe-
stiach, w tych trzech zasadniczych, o których mó-
wi³em na pocz¹tku, przedstawiæ albo kompromi-
sowe rozwi¹zanie miêdzy tym, co proponuje Sejm,
a tym, co myœmy proponowali, albo powrót do na-
szej propozycji. To jest jeden sposób podejœcia, ta-
ka jest jedna grupa naszych poprawek.

Druga grupa. Zdaniem ekspertów, czyli zda-
niem naszego Biura Legislacyjnego i zdaniem opi-
niodawców, bo powo³aliœmy dwóch ekspertów,
profesora Bogus³awa Banaszaka i doktora Ry-
szarda Piotrowskiego, pewne rozwi¹zania, które
proponuje Sejm, s¹ niekonstytucyjne. Dotyczy to
dwóch zapisów. Wobec tego proponujemy usu-
niêcie elementów niekonstytucyjnych.

Proponujemy jeszcze jedno, dodatkowe roz-
wi¹zanie, aby w niektórych kwestiach nieco zwiê-
kszyæ kontrolê nad rz¹dem, a dotyczy to – zreszt¹
bêdê o tym jeszcze za chwilê mówi³ – realizowania
naszych zobowi¹zañ co do wdra¿ania prawa unij-
nego do prawa polskiego.

Proszê pañstwa, teraz przedstawiê te dziesiêæ
poprawek.
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W poprawce pierwszej proponujemy, ¿eby po
art. 7 dodaæ art. 7a w brzmieniu… Ja nie bêdê czy-
ta³ tego brzmienia, tylko powiem, ¿e poprawka ta
to pewien kompromis polegaj¹cy na tym, ¿e my
chcemy otrzymywaæ wszystkie dokumenty unij-
ne, a nie tylko akty prawodawcze, jak by³o dot¹d.
A wiêc chcemy, ¿eby przekazywano nam wszyst-
kie dokumenty. Ponadto chodzi o to, ¿eby rz¹d
ustosunkowywa³ siê tylko do tych dokumentów,
które wska¿emy w proœbie o ustosunkowanie siê,
czyli ¿eby ustosunkowywanie siê rz¹du do niektó-
rych dokumentów by³o fakultatywne. Bo oczywi-
œcie czêsto bywa tak, ¿e propozycje zawarte w nie-
których dokumentach s¹ dla nas mniej istotne,
wobec tego my ich nie rozpatrujemy, nie widzimy
te¿ potrzeby, by rz¹d w danej sprawie siê wypo-
wiada³. Czyli poprawka pierwsza dotyczy tego, ¿e-
by przesy³ano nie tylko akty ustawodawcze, tak
jak chce Sejm – bo Sejm przyjmuje to ograniczenie
i zadowala siê tylko tymi dokumentami – ale te¿,
jak chcemy, inne dokumenty. Proszê pañstwa,
gdybyœmy tego nie chcieli, to na przyk³ad nasza
komisja nigdy nie widzia³aby aktów delegowa-
nych i aktów wykonawczych, tymczasem my nie-
dawno zajmowaliœmy siê na przyk³ad kwestiami
wy³¹czeñ podatkowych od dyrektywy vatowskiej
czy kwesti¹ Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnê-
trznych, kwestiami dotycz¹cymi GMO itd. I takich
dokumentów byœmy nie zobaczyli, a chcemy je
mieæ. Czyli w drodze poprawki pierwszej chcemy
usun¹æ ten mankament.

Poprawka druga, do art. 12, przywraca zasadê,
wed³ug której Rada Ministrów ma obowi¹zek
sk³adania wyjaœnienia, w przypadku nieuwzglê-
dnienia stanowiska Senatu, równie¿ Senatowi.
Dzisiaj taki obowi¹zek rz¹d ma w stosunku do
Sejmu, choæ praktyka jest taka, ¿e i Sejm, i Senat
otrzymuj¹ takie wyjaœnienia. Ale my uwa¿amy, ¿e
poniewa¿ Sejm i Senat s¹ równorzêdne w kwestii
tworzenia prawa itd., to tak¿e my chcemy uzyski-
waæ takie wyjaœnienia od przedstawiciela rz¹du.

Kolejna poprawka, poprawka trzecia, dotyczy
art. 13 i 14. To w³aœnie te artyku³y maj¹ charakter
niekonstytucyjny. Sprawa dotyczy trybu
kszta³towania decyzji, stanowisk, jakie zajmie
przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie
Europejskiej i w Radzie UE. Mianowicie chodzi tu-
taj o to, ¿e mog¹ byæ stosowane odstêpstwa od za-
sady jednomyœlnoœci na rzecz wiêkszoœci kwalifi-
kowanej albo te¿ mog¹ byæ zmiany dotycz¹ce
przejœcia z procedury szczególnej na procedurê
zwyk³¹. To dotyczy kwestii wspólnej polityki za-
granicznej i bezpieczeñstwa, wspólnej polityki
obronnej, to dotyczy te¿ tak zwanej procedury
k³adki, zgodnie z któr¹ Sejm i Senat, ka¿da izba
osobno, ma mo¿liwoœæ zg³oszenia nawet sprzeci-
wu mog¹cego zablokowaæ propozycje zmiany spo-
sobu podejmowania decyzji. To dotyczy równie¿

kwestii wieloletnich ram finansowych, to dotyczy
te¿ mechanizmu z Joaniny… A wiêc my, proszê
pañstwa, uwa¿amy – takie s¹ te¿ opinie eksper-
tów, Biura Legislacyjnego oraz tych opiniodaw-
ców, których wymieni³em na pocz¹tku – ¿e tego
rodzaju ustaw konstytucja nie przewiduje. Bo tu-
taj jest propozycja, aby w procedowaniu tych
kwestii mia³ swój udzia³ prezydent. Ale zdaniem
konstytucjonalistów stanowi³oby to, w odniesie-
niu do tych spraw, co do których decyzje powinien
podejmowaæ rz¹d, nadmierne rozszerzenie upra-
wnieñ prezydenta, a nawet parlamentu. Czyli te
rozwi¹zania, które proponujemy w poprawce
trzeciej, zmierzaj¹ do przywrócenia konstytucyj-
noœci, je¿eli chodzi o art. 13 i 14.

Poprawka czwarta dotyczy kwestii zwo³ywania
konwentu. Bo je¿eli chodzi o zmiany wprowadza-
ne w regulacjach traktatowych, to mo¿e to siê od-
bywaæ po powo³aniu konwentu, specjalnego cia-
³a, b¹dŸ te¿ bez powo³ywania go. I my chcemy, ¿e-
by w tej sprawie równie¿ Senat móg³ decydowaæ.
Tym bardziej ¿e w takim konwencie jak chocia¿by
konwent w sprawie przysz³oœci Unii Europejskiej,
w którym ja uczestniczy³em, bierze udzia³ równie¿
przedstawiciel Senatu. A wiêc chodzi o to, ¿eby
g³os Senatu by³ traktowany tak jak g³os Sejmu,
a ponadto o to, aby to nie Rada Ministrów decydo-
wa³a o zakresie kompetencji izb parlamentar-
nych. Czyli nasze poprawki czwarta i pi¹ta – bo
one dotycz¹ tego samego – zmierzaj¹ do przywró-
cenia równowagi miêdzy Sejmem i Senatem.

Je¿eli chodzi o poprawkê szóst¹, to dotyczy ona
kwestii wniesienia skargi do Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Unii Europejskiej. Tam jest zapropo-
nowane takie rozwi¹zanie, aby powo³any… Oczy-
wiœcie wniesieniem skargi zajmuje siê rz¹d – bo
chcieliœmy, ¿eby reprezentowa³ nas rz¹d – ale tu-
taj jest powiedziane, ¿e rz¹d powo³uje pe³nomoc-
nika. I w tej ustawie s¹ zapisane obowi¹zki infor-
macyjne pe³nomocnika. Nasze Biuro Legislacyjne
i prawnicy uwa¿aj¹ jednak, ¿e uregulowanie tego,
jak ma funkcjonowaæ pe³nomocnik, nie jest kwe-
sti¹ natury ustawowej i ¿e te sprawy powinny byæ
okreœlone w zawartej umowie. Tak ¿e proponuje-
my usun¹æ te zapisy, które dotycz¹ ustalenia tych
kwestii w formie ustawy, i odsy³amy to do umów.

Poprawka siódma jest to coœ, co myœmy dodali,
to jest nowa rzecz. Otó¿ chcemy, aby parlament,
Sejm i Senat, w sposób poniek¹d systemowy mo-
nitorowa³ prace zwi¹zane z wykonywaniem aktów
prawa Unii Europejskiej. To ma zwi¹zek z tym, ¿e
Polska nale¿y do tych pañstw, w których s¹ naj-
wiêksze zaleg³oœci, je¿eli chodzi o wdra¿anie pra-
wa unijnego do prawodawstwa krajowego. We-
d³ug stanu na lipiec tego roku my nie wdro¿yliœmy
trzydziestu szeœciu dyrektyw, na wdro¿enie któ-
rych termin ju¿ dawno min¹³, wiemy te¿ o tym, ¿e
w piêciu przypadkach Komisja Europejska skie-
rowa³a skargi do trybuna³u przeciwko Polsce, po-
nadto zajmujemy prawie ostatnie, dwudzieste
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czwarte miejsce, je¿eli chodzi o wykonywanie tych
aktów. I dlatego chcemy, ¿eby rz¹d nie rzadziej ni¿
raz na szeœæ miesiêcy przedstawia³ Sejmowi i Se-
natowi informacjê o tym, co siê dzieje w tych spra-
wach i jak rz¹d zamierza usuwaæ te zaleg³oœci.

W poprawce ósmej proponujemy skreœlenie
pktów 1 i 2 w art. 22. Chodzi tu o to, ¿eby usun¹æ
niekonstytucyjnoœæ zwi¹zan¹ z tym, ¿e te doku-
menty, które s¹ rozpatrywane w Sejmie i w Sena-
cie, a dotycz¹ kwestii unijnych, nie maj¹ charak-
teru umów miêdzynarodowych, ale s¹ kierowane
do ratyfikacji, w ramach trybu ratyfikacyjnego.
Zdaniem konstytucjonalistów, zdaniem naszego
Biura Legislacyjnego, to jest niekonstytucyjne.
Dlatego nasza komisja przyjê³a wniosek, by
skreœliæ te pkty 1 i 2 w art. 22. Nie mieliœmy wtedy
innego, bardziej konstruktywnego rozwi¹zania.
Ale w czasie debaty zabiorê g³os i przedstawiê in-
ne, konstruktywne rozwi¹zanie, zaproponowane
przez Biuro Legislacyjne. Tak ¿e wrócimy do tego
w czasie debaty.

Poprawka dziewi¹ta równie¿ dotyczy dwóch
kwestii. Chodzi o sprawy dotycz¹ce ratyfikacji – tê
czêœæ omówi³em przed chwil¹ – ale te¿ jest tam po-
ruszona kwestia naszego wyjœcia z Unii Europej-
skiej. Jak pañstwo pamiêtacie, myœmy, dyskutu-
j¹c o tym w Senacie, uznali, ¿e tryb wyjœcia z Unii
Europejskiej powinien byæ tak samo, ¿e tak po-
wiem, trudny jak ten poprzedzaj¹cy wejœcie do
Unii Europejskiej. A wiêc skoro nasze wejœcie do
Unii Europejskiej wymaga³o ratyfikacji, referen-
dum itd., to nie powinna byæ mo¿liwa sytuacja, ¿e
bardzo ³atwo bêdzie podj¹æ decyzjê o wyjœciu
i o konsekwencjach tego. Zaproponowane tutaj
przez Sejm rozwi¹zanie przewiduje, proszê pañ-
stwa, to, ¿e w drodze zwyk³ej ustawy mo¿e zostaæ
podjêta decyzja dotycz¹ca notyfikacji naszego
wyjœcia z Unii Europejskiej, potem w ramach tej
procedury prowadzone s¹ negocjacje i uzgodnie-
nia z Uni¹ Europejsk¹. Ale mo¿e byæ taki przypa-
dek, ¿e te negocjacje bêd¹ prowadzone œwiadomie
tak, ¿e nie znajdziemy porozumienia. I w³aœciwie
automatycznie, na mocy dzia³aj¹cego prawa, bê-
dzie tak, ¿e je¿eli w ci¹gu dwóch lat nie znajdzie
siê porozumienia, to przestan¹ obowi¹zywaæ te
traktaty, które przyjêliœmy, czyli to bêdzie tak,
jakbyœmy wyszli z Unii Europejskiej bez podejmo-
wania specjalnej decyzji. Wobec tego to, co propo-
nuje komisja senacka, i to, co przyjê³a, to w³aœnie
powrót do tych naszych rozwi¹zañ, które usuwa-
j¹… Zreszt¹ to s¹ kwestie, które by³y poruszane
równie¿ przez ekspertów i przez opiniodawców, ¿e
wprowadza siê jakby taki stan bezczynnoœci, któ-
ry jest stanem aktywnym, czyli niepodejmowanie
decyzji przez prezydenta oznacza to i to, i to jest
interpretowane jako stan aktywny.

I wreszcie, proszê pañstwa, ostatnia poprawka,
poprawka dziesi¹ta. Ona dotyczy tego, kiedy
ustawa wchodzi w ¿ycie. W propozycji sejmowej
by³o powiedziane, ¿e w ci¹gu trzech miesiêcy od

dnia przyjêcia tej ustawy. Jednak praktyka poka-
zuje, ¿e lepiej by³oby, aby to siê sta³o z pocz¹tkiem
nowej prezydencji, bo wtedy nie trzeba by by³o
przedk³adaæ pewnych sprawozdañ itd., na przy-
k³ad móg³by to byæ koniec obecnej prezydencji
i pocz¹tek nastêpnej. Co prawda teraz jest sier-
pieñ, zaraz bêdzie wrzesieñ, czyli praktycznie to
wychodzi na to samo, ale ¿eby nie by³o w¹tpliwo-
œci, proponujemy, aby ustawa wesz³a w ¿yciem
z dniem 1 stycznia 2011 r., wtedy to bêdzie po-
cz¹tek nowej prezydencji.

I to s¹, proszê pañstwa, te wszystkie poprawki,
tych dziesiêæ poprawek, które przyjê³a nasza ko-
misja, g³osuj¹c w ich sprawie pozytywnie.

S¹ jeszcze dwie poprawki stanowi¹ce wniosek
mniejszoœci, które zreferuje pan senator Janusz
Rachoñ. Ale muszê powiedzieæ, ¿e trochê to dzi-
wne, ¿e nie uda³o nam siê przeg³osowaæ czegoœ, co
jest w interesie Senatu. Bo to s¹ akurat te po-
prawki, które pozwalaj¹ Izbie na samozorganizo-
wanie siê. Czyli je¿eli chcemy, ¿ebyœmy w kluczo-
wych sprawach wypowiadali siê na posiedzeniu
plenarnym, abyœmy stosowali swoje elastyczne
rozwi¹zania, takie, jakie chcemy, w procedowa-
niu… No, dziwne, ¿e to nie przesz³o. Tak siê sta³o,
¿e w³aœciwie g³osy PiS spowodowa³y, ¿e nie zosta-
³o to przyjête, a PiS o to mocno zabiega³o, jak pa-
miêtam, w poprzednim naszym procedowaniu
nad t¹ ustaw¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Proszê pana senatora Janusza Rachonia

o przedstawienie sprawozdania mniejszoœci. Ro-
zumiem, ¿e zadba³a ona o interes Senatu, Panie
Senatorze.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To w³aœciwie formalnoœæ, poniewa¿ pan senator

Wittbrodt, przewodnicz¹cy komisji, w³aœciwie ju¿
powiedzia³, o co chodzi. Mianowicie art. 11 tego
projektu ustawy przewiduje zasiêganie opinii jedy-
nie komisji sejmowej lub senackiej. Poprawki
mniejszoœci zmierzaj¹ ku temu, aby to Izba, ca³a
Izba zadecydowa³a, czy chce podejmowaæ decyzjê
jako ca³a Izba, czy jako organ tej Izby. I w zwi¹zku
z tym jest propozycja, aby w ust. 1 i 2 w art. 11 wy-
razy „opinii organu w³aœciwego na podstawie regu-
laminu Sejmu i opinii organu w³aœciwego na pod-
stawie regulaminu Senatu” zast¹piæ wyrazami
„opinii Sejmu lub organu w³aœciwego na podstawie
regulaminu Sejmu i opinii Senatu lub organu w³a-
œciwego na podstawie regulaminu Senatu”.

Równie¿ w ust. 3 wyrazy „organowi w³aœciwe-
mu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi
w³aœciwemu na podstawie regulaminu Senatu”
zastêpuje siê wyrazami „Sejmowi lub organowi
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w³aœciwemu na podstawie regulaminu Sejmu
i Senatowi lub organowi w³aœciwemu na podsta-
wie regulaminu Senatu”.

Je¿eli Wysoka Izba przyjê³aby te wnioski mniej-
szoœci, to w konsekwencji w art. 12 w ust. 1 po wy-
razie „je¿eli” nale¿y dodaæ wyraz „Sejm”, a póŸniej
dodaæ wyraz „Senat”. W ust. 2 po wyrazach „nie
uwzglêdnia opinii” dodaje siê wyrazy „Sejmu lub
organu Sejmu, Senatu lub organu Senatu” i tak
samo po wyrazach „niezw³ocznie wyjaœniæ” doda-
je siê wyrazy „Sejmowi lub jego organowi, Senato-
wi lub jego organowi”. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Nie ma.
Dziêkujê panom senatorom sprawozdawcom.
To by³ projekt ustawy wniesiony przez komisjê

sejmow¹. Stanowisko rz¹du reprezentuje Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych.

Witam pana ministra Macieja Szpunara.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os?
Proszê bardzo, zapraszam. Proszê bardzo, Pa-

nie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:
Dziêkujê.
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim chcia³bym podziêkowaæ pa-

nu senatorowi Wittbrodtowi i ca³ej Izbie za wk³ad
wniesiony w przygotowanie tej ustawy.

Ta ustawa jest projektem poselskim, to nie jest
projekt rz¹dowy, tak ¿e rz¹d si³¹ rzeczy nie mo¿e
braæ odpowiedzialnoœci za wszystkie unormowa-
nia zamieszczone w tej ustawie. Chcia³bym je-
dnak pokrótce ustosunkowaæ siê do zg³oszonych
poprawek.

Pierwsza sprawa – s¹ chyba trzy najistotniejsze
kwestie – to jest rozszerzenie mechanizmu
wspó³pracy. I rzeczywiœcie, Traktat z Lizbony
wprowadzi³ nowy stan prawny, jeœli chodzi o kata-
log Ÿróde³ prawa Unii Europejskiej. Wyodrêbni³
on akty ustawodawcze i nieustawodawcze. Czy ta
nazwa jest prawid³owa, czy nie, nie mnie o tym de-
cydowaæ. Prawotwórcze…

(Senator Piotr Andrzejewski: Z³e t³umaczenie,
Panie Ministrze.)

Takie t³umaczenie jest i tym t³umaczeniem ofi-
cjalnym, które ju¿ siê ukaza³o w Dzienniku Urzê-
dowym UE, a w najbli¿szym czasie uka¿e siê
w polskim Dzienniku Ustaw, bêdziemy siê pos³u-
giwaæ.

I to rzeczywiœcie stworzy³o pewien problem,
dlatego ¿e akty ustawodawcze wyodrêbnione
Traktatem z Lizbony odznaczaj¹ siê pewn¹ specy-
fik¹. Przede wszystkim chodzi o rolê parlamentów
narodowych w zakresie kontroli zasady pomocni-
czoœci, proporcjonalnoœci i mo¿liwoœæ wniesienia
skargi do trybuna³u na naruszenie zasady po-
mocniczoœci.

To rozró¿nienie na dwa rodzaje aktów powinno
naszym zdaniem znaleŸæ odzwierciedlenie
w ustawie. Projekt poselski, który przyszed³ z Sej-
mu, ogranicza³ ogólny mechanizm wspó³pracy
tylko do aktów ustawodawczych, do projektów
aktów ustawodawczych. Rz¹d od samego pocz¹t-
ku twierdzi³, ¿e nie chcemy w ¿aden sposób ogra-
niczaæ w tym zakresie kontroli Sejmu i Senatu, ale
trzeba stworzyæ mechanizm, który by to rozró¿-
nienie w jakiœ sposób uwzglêdni³. Wydaje siê, ¿e to
rozwi¹zanie zaproponowane przez Senat, polega-
j¹ce na dodaniu art. 7a, który by wprowadza³ me-
chanizm wspó³pracy w odniesieniu do aktów
o charakterze nieustawodawczym, to rozwi¹zanie
w³aœciwe. Wydaje siê te¿, ¿e ten mechanizm
w sposób nale¿yty uwzglêdnia specyfikê tego ro-
dzaju aktów prawnych, nak³ada na rz¹d obo-
wi¹zek przedstawienia stanowiska na ¿¹danie
Sejmu lub Senatu, a tak¿e wprowadza konsek-
wencje tych sytuacji, kiedy rz¹d nie uwzglêdni
opinii Sejmu lub opinii Senatu.

Kolejna kwestia kontrowersyjna to art. 13 i 14.
Ten mechanizm to rzeczywiœcie jest sprawa nie-
zwykle istotna. W projekcie poselskim w tych
przepisach zamieszczono tak zwany szczególny,
kwalifikowany mechanizm wspó³pracy, polega-
j¹cy na tym, ¿e w niektórych sytuacjach stano-
wisko rz¹du na forum Rady Europejskiej lub Ra-
dy Unii Europejskiej jest uzale¿nione od przyjêcia
ustawy zatwierdzanej przez prezydenta. Od po-
cz¹tku by³y w¹tpliwoœci konstytucyjne, one by³y
zg³aszane tak¿e w pracach w Sejmie. Zdaniem
rz¹du te przepisy, które s¹ wymienione obecnie
w projekcie art. 13 i 14, rzeczywiœcie s¹ niezwykle
istotne dla przysz³oœci, dla funkcjonowania Unii
Europejskiej. I zakres kontroli Sejmu i Senatu po-
winien byæ znacznie wiêkszy. Ale jest te¿ prawd¹,
¿e w œwietle konstytucji trudno jest broniæ tezy, ¿e
rz¹d mo¿e byæ zwi¹zany ustaw¹ czy stanowisko
rz¹du na forum organizacji miêdzynarodowej ma
byæ uzale¿nione od ustawy zatwierdzanej przez
prezydenta.

Wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie, które zapropono-
wa³ Senat, jest rozwi¹zaniem w³aœciwym, aczkol-
wiek nie przeszkadza to naszym obowi¹zkom
w przysz³oœci, temu, aby jakoœ to zagadnienie ure-
gulowaæ, nowelizuj¹c przepisy europejskie w na-
szej konstytucji. Rzeczywiœcie, pewne dzia³ania
na forum Rady, Rady Unii Europejskiej albo Rady
Europejskiej, wymagaj¹ zwiêkszonej legitymacji
rz¹du. Oczywiœcie zmiana art. 7a poci¹ga za sob¹
konsekwencje, prowadzi do zmiany w art. 12.
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Nie zg³aszamy równie¿ uwag co do propozycji
w kwestii zwo³ywania konwentu.

Poprawka szósta dotyczy wnoszenia skargi.
Tutaj te¿, jak nam siê wydaje, relacja pomiêdzy
Sejmem lub Senatem a pe³nomocnikiem powinna
byæ uregulowana w umowie b¹dŸ te¿ w regulami-
nie Izby, a nie w ustawie o wspó³pracy rz¹du
z Sejmem i z Senatem.

Poprawka siódma dotyczy wykonywania pra-
wa Unii Europejskiej, dostosowywania imple-
mentacji. Oczywiœcie mam œwiadomoœæ, ¿e jest
to na³o¿enie dodatkowego obowi¹zku na rz¹d, je-
dnak w pe³ni rozumiem przes³anki, jakimi kiero-
wa³ siê tu Senat. Myœlê, ¿e ten aspekt polskiego
cz³onkostwa w Unii Europejskiej jest niezwykle
istotny i w tym zakresie zarówno Sejm, jak i Se-
nat powinni regularnie otrzymywaæ od rz¹du in-
formacje.

Rz¹d nie zg³asza tak¿e uwag do poprawki ós-
mej, dotycz¹cej art. 22, nowelizacji ustawy
o umowach miêdzynarodowych. Rzeczywiœcie
przepisy traktatu, do których obecnie odwo³uje
siê art. 22, nowelizuj¹cy ustawê o umowach miê-
dzynarodowych, nie uwzglêdniaj¹ faktu, ¿e w ta-
kiej sytuacji nie mamy do czynienia z umow¹ miê-
dzynarodow¹. Przypomnê, ¿e chodzi o te przepisy
traktatów, które przewiduj¹, ¿e skutecznoœæ pew-
nych decyzji podjêtych przez Radê Unii b¹dŸ Radê
Europejsk¹ jest uzale¿niona od zatwierdzenia ich
zgodnie z wymogami konstytucyjnymi pañstw
cz³onkowskich, z tym, ¿e w œwietle naszej ustawy
o umowach miêdzynarodowych nie mamy do czy-
nienia z mechanizmem ratyfikacji. I Senat zapro-
ponowa³, ¿e przes¹dzamy, i¿ stosujemy odpowie-
dnio w tym zakresie ustawê o umowach miêdzy-
narodowych. To znaczy mamy œwiadomoœæ, ¿e to
nie jest ratyfikacja umowy, ale traktujemy te de-
cyzje tak, jakby by³y one umowami miêdzynaro-
dowymi i stosujemy odpowiednio ustawê o umo-
wach miêdzynarodowych.

Poprawka dziewi¹ta dotyczy wyjœcia Polski
z Unii Europejskiej. W ramach doktryny prawa
konstytucyjnego jest spór o to, czy art. 90 i kwali-
fikowane przes³anki do przekazania wykonywa-
nia kompetencji w³adzy pañstwowej dotycz¹ tyl-
ko przekazania tych kompetencji, czy tak¿e ich
odebrania i modyfikacji. Istniej¹ argumenty za
rozwi¹zaniem, jakie zaproponowa³ Sejm – to zna-
czy, ¿e art. 90 dotyczy tylko przekazania kompe-
tencji, a nie dotyczy ju¿ ich odebrania organizacji
miêdzynarodowej – ale równie¿ s¹ bardzo silne
argumenty na rzecz stanowiska, jakie proponuje
Senat.

Rzeczywiœcie, jeœli chodzi o kwestiê wejœcia
w ¿ycie ustawy, chcê podziêkowaæ za uwzglêdnie-
nie tej specyfiki. Myœlê, ¿e taka ustawa powinna
wejœæ w ¿ycie równoczeœnie ze zmian¹ prezydencji
po to, aby stosowanie przepisów tej ustawy zbieg-

³o siê z wykonywaniem nowych obowi¹zków przez
rz¹d wobec Sejmu i Senatu.

Jeœli chodzi o wnioski mniejszoœci, to oczywi-
œcie pozostawiam je Wysokiej Izbie do roztrzyg-
niêcia, s¹ to bowiem zagadnienia raczej zwi¹zane
z relacjami wewn¹trzparlamentarnymi, z tym,
w jaki sposób bêd¹ podejmowane decyzje w tym
zakresie; nie dotycz¹ one relacji pomiêdzy rz¹dem
a parlamentem jako takim. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.
Czys¹ jeszcze jacyœpytaj¹cy?PansenatorKieres.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, gdzie w ustawie jest gwarancja

przestrzegania konstytucji w zakresie decyzji Ra-
dy Europejskiej o przekazaniu Unii Europejskiej
kompetencji organów pañstwowych w sprawach,
których przekazanie nie nast¹pi³o w Traktacie
z Lizbony? My mamy zastrze¿enie do tego art. 90,
o którym pan wspomnia³… Czy mamy tu jakieœ
gwarancje? Opinia w ogóle milczy na ten temat,
a my mamy tylko uprawnienie do opiniowania.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Mini-
strze…)

I czy to oznacza, ¿e w tej ustawie niejako wyra-
¿amy zgodê na to, ¿eby Rada Europejska przyjmo-
wa³a coœ kontra konstytucji i lekcewa¿y³a prymat
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w tym za-
kresie? Chodzi mi o ten art. 48.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytanie pana senatora Kieresa.
Proszê.
(Senator Piotr Andrzejewski: To by³o pytanie

pierwsze.)
A, przepraszam.
(Senator Piotr Andrzejewski: Jest i drugie. Prze-

praszam.)
Tak, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Drugie pytanie jest dosyæ istotne. Opiera siê to

dzisiaj na nowym ukszta³towaniu Ÿróde³ prawa
i czy to oznacza – je¿eli ta ustawa ma wejœæ w ¿ycie
w d³u¿szym okresie – ¿e bêdziemy mieli traktat
i regulaminy Sejmu i Senatu bez regulacji usta-
wowej? Rozumiem, ¿e w tej sytuacji regulaminy
Sejmu i Senatu bêd¹ zrównane z ustawami.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)
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(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
Jak na razie, regulacja opiniowania opiera siê

na regulaminie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Maciej Szpunar: To znaczy nie, to jest
na podstawie obecnie obowi¹zuj¹cej ustawy.)

Obecnie obowi¹zuje regulamin. Opiniowaliœmy
ju¿ tu, w Senacie, na podstawie Regulaminu Sena-
tu RP, bo ustawa nie da³a nam ¿adnego upowa¿-
nienia w tym zakresie. A teraz s³yszê, ¿e ustawa ma
wejœæ w ¿ycie dopiero z pocz¹tkiem prezydencji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Rozumiem, ¿e na
przyk³ad…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, chwileczkê, teraz pan senator

Kieres…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Maciej Szpunar: Panie Marsza³ku,
czy móg³bym poprosiæ tylko o doprecyzowanie py-
tania numer dwa?)

Doprecyzowanie? Proszê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Maciej Szpunar: Rozumiem, ¿e cho-
dzi o…)

Senator Piotr Andrzejewski:
Chodzi o wejœcie w ¿ycie ustawy. Zreszt¹ ustawa

nie zawiera delegacji dla Sejmu i Senatu w kwestii
regulacji regulaminowej. Poprawka mniejszoœci
w jakimœ sensie wype³nia tê lukê, ale te¿ niezu-
pe³nie, nie wprost. W poprawce s¹ trzy miesi¹ce,
a my chcemy jeszcze, ¿eby poczekaæ, a¿ rozpocznie
siê prezydencja – w efekcie traktat i regulaminy bê-
d¹ stanowi³y podstawê wspó³pracy miêdzy
rz¹dem, Sejmem, Senatem i prezydentem. Regula-
cja materii konstytucyjnej zostaje wtedy przenie-
siona do regulacji regulaminowej. Czy to jest pra-
wid³owe z punktu widzenia funkcjonowania Ÿróde³
prawa w Polsce? Czy to jest konstytucyjne?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:

Rozumiem, Panie Senatorze, ¿e chodzi miêdzy
innymi o kwestie na przyk³ad wyra¿ania...

(Senator Piotr Andrzejewski: Opiniowania.)
…sprzeciwu w zakresie zasady pomocniczoœci,

o to, z czym mieliœmy do czynienia w odniesieniu
do rozporz¹dzenia Frontex.

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, tak.)
Dobrze, ju¿ rozumiem pytanie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Chodzi mi o relacjê miêdzy prawem Unii Euro-

pejskiej a aktem ustawodawczym Unii Europej-
skiej, bo tymi dwoma pojêciami pos³uguje siê
ustawa, mówi¹c o naszych obowi¹zkach, o obo-
wi¹zkach Polski, a w zasadzie odpowiednich jej
organów, rz¹du i parlamentu, czyli Sejmu i Sena-
tu. To jest pierwsze pytanie.

Pytanie drugie, dotycz¹ce wyroków Trybuna³u
Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Jego wyroki
nie s¹ prawem Unii Europejskiej, ale maj¹ bardzo
istotny, a niekiedy wrêcz przes¹dzaj¹cy wp³yw na
to prawo. Mianowicie w przypadku potwierdzenia
zarzutu o naruszenie zasady subsydiarnoœci te
wyroki mog¹ doprowadziæ nawet do stwierdzenia
niewa¿noœci aktów ustawodawczych Unii Euro-
pejskiej.

Jak pan minister widzi mo¿liwoœæ informowa-
nia Sejmu i Senatu o wyrokach Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Unii Europejskiej, maj¹cych wp³yw
na prawo Unii Europejskiej?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Panie Senatorze, czy
móg³bym prosiæ z kolei o doprecyzowanie pier-
wszego pytania, dotycz¹cego relacji z prawem
Unii?)

Chodzi mi o relacjê miêdzy prawem Unii Euro-
pejskiej a jej aktami ustawodawczymi. Mniej wiê-
cej wiem, jakie s¹ te relacje, ale chcia³bym poznaæ
stanowisko pana ministra w tej sprawie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: OK.)

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Maciej Szpunar:

Dziêkujê.
Oczywiœcie pytania obu panów s¹ niezwykle is-

totne, jednak jest mi trudno w chwili obecnej
udzieliæ na nie jednoznacznych odpowiedzi.

Po kolei. Co do kwestii przekazania kompeten-
cji Unii Europejskiej na skutek decyzji Rady Eu-
ropejskiej b¹dŸ Rady Unii Europejskiej – rozu-
miem, ¿e tego dotyczy pytanie – to przede wszyst-
kim kontrowersje budzi to, czy w sytuacji ratyfi-
kowania traktatu pañstwo cz³onkowskie, w tym
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przypadku Rzeczpospolita Polska, nie wyrazi³o
równoczeœnie zgody na zastosowanie tych proce-
dur dotycz¹cych czy to uproszczonej zmiany trak-
tatu, czy to procedur k³adki, czy te¿ innych decyzji
podejmowanych przez organy unijne, które by
mo¿na by³o traktowaæ jako pewn¹ modyfikacjê
traktatu. I w tym zakresie Traktat z Lizbony, to
znaczy zarówno Traktat o Unii Europejskiej, jak
i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
przewiduj¹ trzy kategorie przepisów. Mamy tu do
czynienia z przepisami traktatu, co do których on
sam stanowi, ¿e pewne decyzje wchodz¹ w ¿ycie
dopiero po przyjêciu ich zgodnie z odpowiednimi
wymogami konstytucyjnymi danego pañstwa
cz³onkowskiego. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e je¿eli tego
typu decyzja by³aby zakwalifikowana w rozumie-
niu art. 90 naszej konstytucji jako przekazanie, to
te przes³anki musz¹ byæ spe³nione. Wreszcie s¹
przepisy… I tutaj przede wszystkim mam na myœli
tak zwane procedury k³adki. Jest jeden przepis
ogólny i przepisy szczególne, to znaczy takie…

(Senator Piotr Andrzejewski: Tylko kompeten-
cje dzielone, Panie Ministrze. Pytanie dotyczy³o
tylko kompetencji dzielonych.)

Myœlê, ¿e co do kompetencji dzielonych to jest
to ten sam problem, z jakim mieliœmy do czynie-
nia w poprzednich traktatach obowi¹zuj¹cych
przed wejœciem w ¿ycie Traktatu z Lizbony. Mia-
nowicie je¿eli istniej¹ kompetencje dzielone,
wczeœniej zwane kompetencjami równoleg³ymi,
wykonanie takich kompetencji przez prawodawcê
unijnego pozbawia ich w tym zakresie ustawo-
dawcê krajowego. Ale to nie jest, moim zdaniem,
przekazanie kompetencji w rozumieniu art. 90,
bo ta kompetencja zosta³a przekazana, tyle ¿e nie
zosta³a jeszcze wykonana. I dopóki ona nie zosta-
nie wykonana przez prawodawcê unijnego, dopó-
ty pañstwa cz³onkowskie mog¹ w tym zakresie
stanowiæ prawo. Ale to nastêpuje ju¿ z chwil¹ ra-
tyfikacji traktatu.

Druga kwestia. Jeœli chodzi o wspó³pracê
w chwili obecnej, przed wejœciem w ¿ycie nowej
ustawy, pomiêdzy rz¹dem a Sejmem i Senatem, to
jest to uregulowane w obowi¹zuj¹cej teraz usta-
wie – bo ta ustawa oczywiœcie obowi¹zuje. W wielu
przypadkach ona nie jest dostosowana do specy-
fiki Traktatu z Lizbony, ale to w ¿aden sposób,
moim zdaniem, nie pozbawia kompetencji ani
Sejmu, ani Senatu w tym zakresie, w jakim trak-
tat przekazuje czy nadaje pewne kompetencje
parlamentom pañstw cz³onkowskich. Jest to pe-
wna luka, jednak bardzo ³atwa do wype³nienia.
Najlepszym przyk³adem jest w³aœnie negatywne
stanowisko Senatu w kwestii naruszenia zasady
pomocniczoœci przez projekt rozporz¹dzenia do-
tycz¹cy Frontexu, gdzie Senat bodaj¿e w drodze
uchwa³y Izby uzna³, ¿e ten w³aœnie projekt naru-
sza wspomnian¹ zasadê. Zosta³o to przekazane

Komisji i Komisja ani inne instytucje Unii Euro-
pejskiej w ¿aden sposób nie bêd¹ badaæ, jak pañ-
stwo czy, powiedzmy inaczej, rz¹d w relacjach
z parlamentem albo w ramach samego parlamen-
tu reguluje sobie wykonywanie tych kompetencji.
Tak ¿e wydaje mi siê, i¿ nie ma takiej bezwzglêdnej
potrzeby, aczkolwiek ta nowa ustawa rozwi¹¿e
pewne w¹tpliwoœci w tym zakresie.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Kieresa
o relacjemiêdzyprawemUniiEuropejskiej aaktami
ustawodawczymi Unii Europejskiej, to domyœlam
siê, ¿e chodzi o tê now¹ klasyfikacjê aktów praw-
nych, która jest, przyznam, ma³o przejrzysta. Inten-
cj¹ twórców traktatu by³o przypuszczalnie dokona-
nie podzia³u dychotomicznego na akty ustawodaw-
cze i nieustawodawcze. Wœród aktów nieustawo-
dawczych, jak ju¿ mówi³ pan senator Wittbrodt,
mamy akty delegowane i wykonawcze. Ale prawda
jest taka, ¿e w wielu przypadkach przepisy traktatu
przewiduj¹ mo¿liwoœæ wydawania aktów praw-
nych, których nie da siê zakwalifikowaæ do ¿adnej
z tych kategorii. Pamiêtajmy, ¿e aktem ustawodaw-
czym jest akt przyjêty zgodnie ze zwyk³¹ lub specjal-
n¹procedur¹prawodawcz¹.Aktydelegowane iakty
wykonawcze te¿ s¹ œciœle zdefiniowane. Jest jednak
wiele aktów prawnych, które nie nale¿¹ do ¿adnej
z tych kategorii. I tutaj bez w¹tpienia, gdy chodzi
o uprawnienia parlamentu na podstawie protoko³u
1 i 2, dotycz¹ one tylko aktów prawodawczych.
A wiêc w zakresie aktów prawnych, powiedzia³bym,
bezprzymiotnikowych nie ma bezpoœredniej kom-
petencji parlamentów krajowych w relacjach z pra-
wodawc¹ unijnym. Jednak dziêki temu nowemu
art. 7a Sejm i Senat uzyskaj¹ prawo do opiniowania
i ¿¹dania przedstawienia stanowiska rz¹du w od-
niesieniu do tych aktów.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê…)
Jeszcze drugie pytanie, Panie Marsza³ku,…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Tak, proszê

bardzo.)
…pana senatora Kieresa o orzecznictwo try-

buna³u. Rzeczywiœcie ten wp³yw jest olbrzymi.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e system prawa unijnego
jest de facto systemem precedensowym. Orzecz-
nictwo formalnie nie jest Ÿród³em prawa, ale try-
buna³ niezwykle rzadko odstêpuje od wydanych
wczeœniej rozstrzygniêæ i w zakresie stosowania
prawa ma to kolosalne znaczenie. Myœlê, ¿e jedy-
n¹ form¹ przedstawiania tych zagadnieñ jest
w³¹czenie ich do informacji, dotycz¹cej cz³onko-
stwa Polski w Unii Europejskiej, któr¹ rz¹d
przedstawia co pó³ roku. Do tej pory praktyka by-
³a taka, ¿e nie omawialiœmy orzecznictwa trybu-
na³u, ale myœlê, i¿ nie ma przeszkód, aby w kolej-
nej edycji tego dokumentu – to by jednak by³o do-
piero w odniesieniu do prezydencji belgijskiej, bo
w odniesieniu do prezydencji hiszpañskiej taki
dokument jest ju¿ przygotowany, i ja mogê
w imieniu rz¹du tak¹ obietnicê z³o¿yæ – tego typu
punkt siê znalaz³.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Ministrze. Wiêcej pytañ nie ma.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-

granicznych Maciej Szpunar: Dziêkujê.)
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
koñczenia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Edmun-
da Wittbrodta.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Ja ju¿ zapowiada³em, ¿e wyst¹piê i zaproponu-

jê pewne rozwi¹zania, które stanowi¹ alternatywê
w stosunku do tych skreœleñ, o których mówi³em
wczeœniej, usuwaj¹cych niekonstytucyjnoœæ –
zreszt¹ pan minister nawi¹za³ do tej sprawy –
a które dotycz¹ kwestii, czy to w procedurze raty-
fikacji, czy te¿ nie… A wiêc, Panie Marsza³ku, ja
bym proponowa³, aby w tej ustawie po art. 14 do-
daæ art. 14a i tam w pkcie 1 by³aby mowa, ¿e
w przypadku przyjêcia aktów prawnych Unii Eu-
ropejskiej, których wejœcie w ¿ycie uzale¿nione
jest, zgodnie z przepisami Traktatu o Unii Euro-
pejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eu-
ropejskiej, od spe³nienia wymogów konstytucyj-
nych pañstw cz³onkowskich, Rada Ministrów nie-
zw³ocznie wnosi odpowiedni projekt ustawy.
A w pkcie 2 by³oby zapisane, ¿e do ustaw, o któ-
rych mowa w ust. 1, wyra¿aj¹cych zgodê na wejœ-
cie w ¿ycie aktu prawnego Unii Europejskiej,
przepisy dotycz¹ce ratyfikacji umów miêdzynaro-
dowych stosuj¹ siê odpowiednio. I wtedy mieli-
byœmy rozwi¹zanie pozytywne, które by usuwa³o
ten mankament, a jednoczeœnie dawa³oby œcie¿kê
wyjœcia.

Proszê pañstwa, na koniec mo¿e tylko trzy ta-
kie drobne odniesienia. Myœmy nad t¹ kwesti¹
aktu ustawodawczego dyskutowali na posiedze-
niu naszej komisji, bo w naszym senackim roz-
wi¹zaniu pos³u¿yliœmy siê pojêciem aktu prawo-
dawczego. Ale nie mieliœmy dobrego rozwi¹zania,
bo wiemy, ¿e czeka ju¿ jak gdyby dope³nienie tych
wymogów formalnych, aby ten akt ustawodawczy
zacz¹³ funkcjonowaæ, wiêc myœmy nie ruszali tego
zagadnienia, zostawiliœmy je tak, jak jest w pro-
jekcie sejmowym. Druga sprawa dotyczy tego
wniosku mniejszoœci, co do którego pan minister
powiedzia³, ¿e w³aœciwie jest mu wszystko jedno
i ¿e to jest sprawa wewnêtrzna Izby. Ja bym po-
wiedzia³, ¿e dla Izby to ma, moim zdaniem, ogrom-
ne znaczenie. Proszê pañstwa, jednym z g³ównych

celów, o których mówimy na wszelkich spotka-
niach w grupie pañstw unijnych, jest zwiêkszenie
wiedzy o Unii Europejskiej, przybli¿enie Unii Eu-
ropejskiej obywatelom. Myœlê, ¿e kiedy poszcze-
gólne sprawy pojawiaj¹ siê na posiedzeniu ple-
narnym, na posiedzeniu Senatu, jak chocia¿by
kwestia Frontexu, to w sposób znakomity przybli-
¿a siê tê problematykê ka¿demu z senatorów od-
dzielnie. Nie tylko cz³onkowie konkretnych komi-
sji, ale ca³y Senat poszerza swoj¹ wiedzê na dany
temat i w tê problematykê siê w³¹cza. Dlatego
uwa¿am, ¿e ka¿dej izbie powinno zale¿eæ na tym,
¿eby taka regulacja by³a. To, co dzisiaj jest wnios-
kiem mniejszoœci, powinniœmy przyj¹æ jako roz-
wi¹zanie, które przeœlemy do Sejmu.

Wreszcie kwestia tego, jak my w tej chwili fun-
kcjonujemy. My oczywiœcie mamy regulamin…
Tu chodzi o to, o czym mówi³ pan senator Andrze-
jewski. Dzia³amy w oparciu o ustawê z 2004 r. Re-
gulamin tak by³ okreœlany, aby nie kolidowa³ z t¹
ustaw¹, która obowi¹zuje i zgodnie z któr¹ fun-
kcjonujemy, zgodnie z któr¹ kierujemy sprawy do
komisji bran¿owych i dyskutujemy na posiedze-
niach plenarnych. Tak ¿e wydaje mi siê, ¿e takich
kolizji nie ma. Myœlê, ¿e w przypadku nowych roz-
wi¹zañ tak¿e nie bêdzie ¿adnych kolizji. Ewen-
tualnie jakieœ korekty, które trzeba bêdzie
wnieœæ, wniesiemy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Leona

Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ nie bêdê wraca³ do zagadnieñ ogólnych,

przedstawionych tak kompetentnie i z oddaniem
przez pana senatora Wittbrodta w jego sprawo-
zdaniuoraz wyst¹pieniu, które przed chwil¹ s³y-
szeliœmy, a tak¿e w wyst¹pieniu pana senatora
Rachonia.

Ja zwrócê uwagê na kwestie, które dzisiaj w za-
sadzie nie by³y poruszone. Pierwsza ma zwi¹zek
z pytaniem, które zada³em panu ministrowi Ma-
ciejowi Szpunarowi. To jest kwestia Ÿróde³ prawa.
Akty ustawodawcze i akty, które nie maj¹ charak-
teru… O takich dokumentach mówi art. 8 projek-
towanej ustawy. Chodzi o problem aktów Unii Eu-
ropejskiej niemaj¹cych mocy prawnej czy aktów
Unii Europejskiej maj¹cych znaczenie dla wyk³a-
dni lub stosowania prawa… Notabene do Ÿróde³
prawa Unii Europejskiej nale¿¹ tak¿e umowy
miêdzynarodowe czy decyzje. Nie bêdê siê tu po-
chyla³ nad szczegó³ow¹ klasyfikacj¹ aktów Unii
Europejskiej. Zwracam tylko uwagê, ¿e w tej in-
formacji, o któr¹ zabiega³em w moim pytaniu, in-
formacji o orzecznictwie Trybuna³u Sprawiedli-
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woœci Unii Europejskiej, a na co zgodzi³ siê ³aska-
wie pan minister… Panie Marsza³ku, powinniœmy
pilnowaæ, ¿eby w informacji o szeœciomiesiêcz-
nym okresie prezydencji by³a informacja o orzecz-
nictwie Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europej-
skiej i ¿eby znalaz³o siê to w informacji rz¹dowej.
Ono ma charakter precedensowy, ale w gruncie
rzeczy w wielu przypadkach przes¹dzaj¹cy o kie-
runkach ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz
o stosowaniu tego prawa przez poszczególne pañ-
stwa, tak¿e przez Polskê. Bo poznanie wyroków
Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej bê-
dzie równie¿ informacj¹ o tym, jak Polska prze-
strzega prawa Unii Europejskiej.

W tym zakresie chcia³bym jednoczeœnie zwró-
ciæ uwagê na stanowisko polskiego Trybuna³u
Konstytucyjnego z 1995 r., który stwierdzi³, ¿e re-
lacje miêdzy prawem Unii Europejskiej a polskim
konstytucyjnym wewnêtrznym porz¹dkiem pra-
wnym powinny siê opieraæ przede wszystkim na
podstawowych zasadach polskiej konstytucji.
Swego czasu tutaj o tym dyskutowaliœmy. Prawo
Unii Europejskiej w œwietle tego wyroku z 1995 r.
nie mo¿e naruszaæ podstawowych zasad konsty-
tucyjnych polskiego porz¹dku prawnego. Dzisiaj
wiemy ju¿, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny bêdzie mu-
sia³ zrewidowaæ swoje stanowisko z 1995 r. i bar-
dziej elastycznie podejœæ do relacji miêdzy pra-
wem wewnêtrznym a prawem Unii Europejskiej.

Panie Ministrze, gdy idzie o ten art. 8 ustawy, to
zaleca³bym, kiedy Rada Ministrów bêdzie przeka-
zywa³a Sejmowi i Senatowi akty Unii Europejskiej
maj¹ce znaczenie dla wyk³adni lub stosowania
prawa Unii Europejskiej, ¿eby przy tej okazji
zwróciæ uwagê na orzecznictwo Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Unii Europejskiej.

A dla nas, Panie Marsza³ku, bardzo wa¿na
w œwietle tej ustawy bêdzie, moim zdaniem, nowe-
lizacja naszego regulaminu. Komisja Unii Euro-
pejskiej otrzyma bardzo istotne prerogatywy,
a pozosta³e komisje w zakresie swojej tak zwanej
w³aœciwoœci rzeczowej tak¿e bêd¹ uczestniczy³y
w procedurach regulowanych przez tê ustawê.
£askawie pana marsza³ka… Polecam to rozwi¹za-
nie. Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotra

£ukasza Andrzejewskiego.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Panie

Ministrze!
Traktat lizboñski przewiduje mo¿liwoœæ za-

stosowania procedur, które prowadz¹ do przej-

mowania kompetencji równoleg³ych przez Uniê
Europejsk¹, bez zachowania wymogu konstytu-
cyjnego z art. 90 ust. 1, który mówi, ¿e Rzeczpo-
spolita Polska mo¿e na podstawie umowy miê-
dzynarodowej przekazaæ organizacji miêdzyna-
rodowej lub organowi miêdzynarodowemu
kompetencje organu w³adzy pañstwowej w nie-
których sprawach. Traktat nie stwarza gwaran-
cji przestrzegania i prymatu konstytucji,
w zwi¹zku z tym trzeba by siêgn¹æ tutaj do opinii
Trybuna³u Konstytucyjnego, któr¹ odczytujê
inaczej ni¿ pan minister. Przekazanie, o którym
mowa w art. 90, nie mo¿e byæ niedookreœlone
i ogólne, to znaczy tylko w zakresie procedury
przejmowania. To przekazanie musi dotyczyæ
konkretnie okreœlonej materii. Tak mówi³ Try-
buna³ Konstytucyjny w ostatnim orzeczeniu.
Nie wiem, czy ono bêdzie aktualne w obecnym
zaskar¿eniu dotycz¹cym zgodnoœci traktatu liz-
boñskiego z polsk¹ konstytucj¹.

Co z tego wynika? Przede wszystkim to, ¿e pra-
wo pierwotne Unii Europejskiej, traktatowe, mo-
¿e byæ modyfikowane jednostronnymi aktami
prawotwórczymi Unii Europejskiej w trybie – miê-
dzy innymi w trybie wiêkszoœciowym, jeœli chodzi
o tê tak zwan¹ pomostówkê – przewidzianym
w traktacie lizboñskim w zakresie merytorycznie
niedookreœlonym. Tryb ten przewiduje co prawda
– to jest równie¿ przedmiotem pozytywnej oceny
w traktacie lizboñskim – sygnalizacjê treœci tego
przejêcia, jego opiniowanie i zajêcie w tym zakre-
sie stanowiska przez kraje cz³onkowskie. Ten tryb
opiniowania i zajmowania stanowiska w tym za-
kresie jest te¿ miêdzy innymi przedmiotem regu-
lacji i tej ustawy.

Traktat lizboñski pomija jednak, jeœli chodzi
o narzucanie tej modyfikacji prawa pierwotnego,
warunek wstêpny, jakim jest i musi byæ zgodnoœæ
projektowanych rozwi¹zañ z wyprzedzaj¹cymi
konstytucyjnymi przekazami i normami prawa
krajowego – tu chodzi o ten art. 90. Takie repre-
zentujê stanowisko. Nawet negatywna opinia
parlamentu, Rady Ministrów czy prezydenta nie
mo¿e zast¹piæ wymogu sine qua non, bezwzglê-
dnego, aby wchodz¹ce w ¿ycie na terenie Polski
prawo unijne mia³o tylko zakres nienaruszaj¹cy
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. My nigdzie
nie mamy takiej gwarancji. Rozumiem, ¿e tak¹
gwarancjê bêdzie nam dawa³a Rada Ministrów
w swoim stanowisku.

Reprezentujê pogl¹d, ¿e taka praktyka fun-
kcjonowania prawodawstwa Unii Europejskiej,
o której mówiê, bez dopowiedzenia prymatu
konstytucji w zakresie przekazywania kompe-
tencji równoleg³ych, stanowi³aby o niezgodno-
œci w tym zakresie wtórnego prawa unijnego
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej, a gdy-
byœmy uznali, ¿e to wynika wprost z traktatu liz-
boñskiego – o niezgodnoœci traktatu lizboñskie-
go z polsk¹ konstytucj¹.
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Wydaje mi siê, ¿e ogromnie wa¿ne jest to, ¿eby
w parlamencie by³a ocena zgodnoœci z konstytu-
cj¹ tego, co przychodzi do nas jako projekt legis-
lacyjny jednostronny, modyfikuj¹cy prawo pier-
wotne, czyli prawo traktatowe, w dziedzinie le-
gislacyjnej. Dlatego pozwalam sobie z³o¿yæ po-
prawkê analogiczn¹ do poprawki pana przewo-
dnicz¹cego, pana senatora Wittbrodta, któr¹
w pe³ni akceptujê i która mówi, ¿e w przypadku
przyjêcia aktów prawnych Unii Europejskiej,
których wejœcie w ¿ycie uzale¿nione jest, zgodnie
z przepisami traktatu, czyli traktatocentrycznie,
od spe³nienia wymogów konstytucyjnych pañ-
stw cz³onkowskich, Rada Ministrów niezw³ocz-
nie musi przed³o¿yæ odpowiedni projekt ustawy
w tym zakresie. Rozumiem, ¿e w trybie art. 90
ust. 1, bo taki jest tryb zawarty w naszej konsty-
tucji. Ale jego prymatu traktat lizboñski nam nie
gwarantuje. Ja mam analogiczny punkt widze-
nia, ale bardziej konstytucjocentryczny. Ja mó-
wiê tak: my, nie tylko Unia, mamy mówiæ, co nam
wolno, ale to konstytucja okreœla nam, jaki tryb
wstêpny ma byæ warunkiem przejêcia tych kom-
petencji. Dlatego proponujê, ¿eby oprócz tego
traktatocentrycznego punktu dodaæ taki punkt:
w przypadku przyjêcia aktów prawnych Unii Eu-
ropejskiej, które dotycz¹ spraw, o których mowa
w art. 89 ust. 1 – to s¹ Ÿród³a prawa – lub art. 90
ust. 1 konstytucji, Rada Ministrów niezw³ocznie
wnosi odpowiedni projekt ustawy. Proszê pamiê-
taæ, ¿e nigdzie nie ma zastrze¿onego dzia³ania
tak szybkiego, ¿eby zmieœciæ siê w rygorach, któ-
re nak³ada traktat lizboñski co do Unii. Inaczej
nast¹pi przemilczenie i bêdzie siê przes¹dza³o
w myœl traktatu bez naszego stanowiska. A wiêc
wnosi³bym o dodanie tego. Oczywiœcie do po-
prawki ze wszech miar s³usznej, któr¹ zapropo-
nowa³ senator Wittbrodt, traktatocentrycznej,
i do poprawki konstytucjocentrycznej, któr¹ ja
proponujê, stosuje siê odpowiednio przepisy do-
tycz¹ce ratyfikacji umów miêdzynarodowych. To
jest warunek sine qua non, standard.

Proponujê tak¿e, ¿eby Rada Ministrów w tym
zakresie – czy to z udzia³em prezydenta, za jego
zgod¹ zawart¹ w ustawie lub bez, czy te¿ wprost,
tak jak chcemy i jak wynika³o z projektu senac-
kiego – oprócz wszystkich informacji o tym, co wy-
nika z prawodawczej dzia³alnoœci organów Unii
Europejskiej, przekazywa³a jednoczeœnie infor-
macjê o zgodnoœci projektu aktu ustawodawcze-
go z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej. Wyda-
je mi siê, ¿e to daje nam gwarancjê. Nie bêdziemy
siê musieli za ka¿dym razem zastanawiaæ, czy to
nie narusza konstytucji. Niech to bêdzie rola Rady
Ministrów. Winna ona równie¿ przesy³aæ, je¿eli
uzna, ¿e istnieje powód do wstêpnego legislacyj-
nego dzia³ania w ramach art. 90 – z zachowaniem
prymatu konstytucji – a trybuna³ stwierdzi³, ¿e to

mieœci siê w zakresie nienaruszalnoœci, ewen-
tualny projekt pilnej inicjatywy legislacyjnej
w trybie art. 90 ust. 1 konstytucji. Jest to fakulta-
tywne upowa¿nienie dla Rady Ministrów.

Pozwalam sobie te komplementarne poprawki
z³o¿yæ na rêce pana marsza³ka. Dodam tylko, ¿e
rozbudowany zakres opinii jest tu bardzo kontro-
wersyjny, bo wydaje mi siê, ¿e przekracza zakres
naszego dzisiejszego zainteresowania i materii
rozpatrywanej przez Senat. Sk³adam tê popraw-
kê. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym tak¿e udzieliæ sobie g³osu w tej

sprawie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Projekt tej ustawy by³ przedmiotem d³ugich

konsultacji i negocjacji z Sejmem. Marsza³ek Se-
natu d¹¿y³ do tego, aby je¿eli chodzi o prawodaw-
stwo unijne, zosta³a wzmocniona rola Senatu.
Uwa¿am bowiem, ¿e jest to, ¿e tak powiem, dobra
przestrzeñ, w której Senat mo¿e siê specjalizowaæ.
W zwi¹zku z tym, ¿e w projekcie omawianym przez
Sejm na pocz¹tku nie uwzglêdniono naszych suge-
stii, od dwóch miesiêcy prowadzi³em konsultacje
i rozmowy na ten temat. I chcê powiedzieæ, ¿e
ustawa, która do nas dotar³a, uwzglêdnia nasze
zasadnicze uwagi. Oczywiste jest, ¿e po uchwale-
niu tej ustawy bêdziemy musieli zmieniæ regula-
min w taki sposób, aby go dostosowaæ do nowego
dokumentu, poniewa¿ on proœciej i jaœniej uwzglê-
dnia rolê Senatu. Jestem zadowolony z takiego
kszta³tu ustawy i myœlê, ¿e wszyscy senatorowie
nie boj¹ siê dodatkowej pracy, dodatkowej aktyw-
noœci, któr¹ bêd¹ musieli wykazaæ, nie tylko w Ko-
misji Spraw Unii Europejskiej, ale tak¿e w komi-
sjach bran¿owych. Senat w tej kwestii bêdzie mia³
du¿o do powiedzenia.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Na tym lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Idczak z³o-

¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*,
a wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿yli na
piœmie panowie senatorowie Idczak, Wittbrodt
i Andrzejewski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków?

62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r.
36 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem…

(senator P. Andrzejewski)

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Nie.)

Dziêkujê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Spraw Unii Eu-
ropejskiej o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie
œródl¹dowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 959,
a sprawozdanie komisji w druku nr 959A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, pana senatora Jerzego Chróœcikow-
skiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie z posie-
dzenia komisji, które odby³o siê wczoraj, doty-
cz¹cego ustawy o zmianie ustawy o rybactwie
œródl¹dowym.

Ustawa powsta³a jako konsekwencja dostoso-
wania naszego prawa do trzech rozporz¹dzeñ,
miêdzy innymi do rozporz¹dzenia Rady nr 1100
z 2007 r. ustanawiaj¹cego œrodki s³u¿¹ce odbu-
dowie zasobów wêgorza europejskiego. Ta zmia-
na d³ugo nie by³a wprowadzana, wiêc jest to
zmiana kompleksowa. Chcemy w tej ustawie do-
stosowaæ prawo. Wczoraj najwiêcej dyskutowa-
liœmy na temat przepisów karnych, gdy¿ ta usta-
wa dookreœla podmioty, które nie dzia³aj¹ zgod-
nie z prawem, czêsto prawa nadu¿ywaj¹…. Na
wczorajszym posiedzeniu komisji najwiêksza
czêœæ dyskusji, tak¿e poprawek, by³a zwi¹zana
w³aœnie z uregulowaniami prawnymi. Zg³oszono
dwanaœcie poprawek. Myœlê, ¿e doœæ d³uga dys-
kusja wystarczaj¹co dowiod³a, ¿e ta ustawa jest
potrzebna i ¿e te uregulowania s¹ zasadne.

Wysoka Izbo, zwracam siê z proœb¹ o przyjêcie
poprawek, które przedk³ada komisja. Dziêkujê
bardzo.

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

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

Czy ktoœ chcia³by zadaæ takie pytanie?
(Rozmowy na sali)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: …do
pana ministra te¿, ale…)

Teraz do pana senatora sprawozdawcy.
Proszê bardzo, pani senator Arciszewska-Mie-

lewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Senatorze, mówi³ pan o trzech dyrekty-
wach. Chcia³abym zapytaæ o wêgorza. Czy jest wê-
gorz polski, holenderski, norweski? Pan mówi:
wêgorz europejski. Chcia³abym, ¿eby pan rozwi-
n¹³, o co chodzi: o ochronê tego gatunku general-
nie czy o to, ¿e jest jakiœ nowy, europejski wêgorz?
Bo my zaczynamy szaleæ z tym przymiotnikiem
„europejski”. O co chodzi? Czy tu chodzi general-
nie o gatunek, który ginie, czy to jest w ogóle jakiœ
inny, wymyœlony w Unii Europejskiej…

(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Czy to dotyczy

wêgorza w ogóle, czy wêgorza polskiego albo euro-
pejskiego, o to chodzi.)

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Rozporz¹dzenie Unii nakazuje stosowanie pro-
gramu. S¹ wyznaczone œrodki finansowe s³u¿¹ce
w³aœnie uzupe³nieniu tego zasobu i zgodnie z roz-
porz¹dzeniem mamy obowi¹zek to wprowadzaæ.
Z tego, co wiem, wynika – pyta³em o to pana mini-
stra wczoraj na posiedzeniu komisji – ¿e na ten
program przyznawanych jest 5 milionów z³ rocz-
nie. Sukcesywnie ma byæ realizowane w³aœnie to
zarybienie, jak nazywamy…

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
na wêgorza…)

Ten wêgorz jest wêgorzem, który…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bo

tak brzmia³o, jakby…)
…p³ynie z Ba³tyku i do Ba³tyku. My, zgodnie

z rozporz¹dzeniem, musimy uzupe³niaæ… To nie
jest tylko polski wêgorz.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma, Panie Senatorze. Dziêkujê

bardzo.
(SenatorJerzyChróœcikowski:Dziêkujêbardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

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

Czy pan minister Plocke pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ sta-
nowisko rz¹du? Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Istotnie, chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e jest

to pierwsza tego typu nowelizacja po dwudziestu
piêciu latach obowi¹zywania ustawy o rybactwie
œródl¹dowym. Pan przewodnicz¹cy, sprawozdaw-
ca mówi³ o tym, ¿e ta ustawa zosta³a sporz¹dzona
w oparciu o trzy najwa¿niejsze rozporz¹dzenia.
One zosta³y wdro¿one do tych zmian.

Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e w tej usta-
wie odnosimy siê przede wszystkim do szeœciu
najwa¿niejszych kwestii. Pierwsza to sprawy
zwi¹zane z ochron¹ i odbudow¹ gatunków, cho-
cia¿by gatunku wêgorz europejski. Aby wyjaœniæ,
Pani Senator, chcia³bym dodaæ, ¿e wêgorz euro-
pejski jest nazw¹ gatunkow¹, tak jak wêgorz ja-
poñski, operujemy tutaj nazw¹ gatunkow¹.
A wiêc nie ma tutaj wêgorza polskiego, jest jedna
europejska nazwa i ona jest w³aœciwa dla okreœlo-
nego gatunku. Je¿eli chodzi o ten program wêgo-
rzowy, bardzo wa¿ny, istotny, to on zosta³ zatwier-
dzony decyzj¹ Komisji Europejskiej w styczniu te-
go roku. Polska do³¹czy³a do kolejnych krajów,
które przygotowa³y taki program i go realizuj¹. Is-
tot¹ tego programu jest przede wszystkim to, ¿eby
odbudowaæ zasoby krajowe tego gatunku. Na ten
cel, na proces zarybiania przeznaczamy okreœlo-
ne œrodki finansowe z bud¿etu. Zosta³ te¿ zaryso-
wany horyzont czasowy realizacji tego programu,
to znaczy rok 2030. Poniewa¿ jest to ryba bardzo
cenna dla konsumentów nie tylko w Europie, ale
i na œwiecie, tak¿e z punktu gospodarczego te
sprawy s¹ dla nas tak¿e kluczowe.

Zak³adamy, ¿e w dorzeczu Wis³y i w dorzeczu
Odry bêdziemy zarybiaæ wêgorzem w iloœci odpo-
wiednio siedem milionów, je¿eli chodzi o dorzecze
Wis³y, i szeœæ milionów sztuk, je¿eli chodzi o do-
rzecze Odry. A wiêc co roku bêdziemy wprowa-
dzaæ do polskich rzek trzynaœcie milionów sztuk.
Jako ciekawostkê dodajê, ¿e wêgorz osi¹ga doj-
rza³oœæ p³ciow¹ w wieku od dziesiêciu do dwuna-
stu lat, po czym udaje siê na tar³o do Morza Sar-
gassowego i, jak pokazuj¹ dotychczasowe do-
œwiadczenia naukowe, po tym czasie ginie. Cieka-
wostk¹ jest to, ¿e po tarle m³ody narybek wraca,
unoszony pr¹dami mórz i oceanów, do miejsca,
gdzie przebywali jego rodzice. Ryby przebywaj¹
oko³o 6000 km w jedn¹ i w drug¹ stronê. Ta ich
wêdrówka jest bardzo ciekawa.

To jest pierwsza kwestia, która jest regulowana
w tej ustawie: ochrona i odbudowa gatunków ty-
pu wêgorz europejski. W niedalekiej przysz³oœci
bêdzie kolejna ryba, czyli ³osoœ, Panie Marsza³ku.

Kolejna zmiana dotyczy spraw zwi¹zanych
z wprowadzaniem do polskich akwenów tak zwa-
nych ryb obcych. Je¿eli chodzi o te kwestie, to

one równie¿ bêd¹ uregulowane przepisami praw-
nymi. Zamierzamy wydaæ miêdzy innymi stoso-
wne rozporz¹dzenia w odniesieniu do tych ga-
tunków, które bêd¹ mog³y rozwijaæ siê równie¿ w
naszych akwenach. To bêdzie dotyczyæ wielu ga-
tunków, ale warto wspomnieæ o takiej rybie jak
barramundi. Jest to ryba pochodzenia australij-
skiego, która rozwija siê w temperaturze wody
plus 28° Celsjusza. W tej temperaturze dochodzi
do procesów metabolizmu, w przypadku zmiany
wysokoœci temperatury w górê lub w dó³ ryba gi-
nie. To taka doœæ ciekawa ryba, która jest w tej
chwili hodowana w oœrodku w Olsztynie. Jest to
ryba przeznaczana do konsumpcji, do celów ga-
stronomicznych. Kolejne ryby to sum afrykañ-
ski, amur, to³pyga i jeszcze wiele, wiele innych.
Oczywiœcie ka¿dy z tych gatunków bêdzie musia³
uzyskaæ stosowne opinie Instytutu Rybactwa
Œródl¹dowego oraz Morskiego Instytutu Rybac-
kiego, a wiêc naszych wyspecjalizowanych insty-
tutów naukowych.

Kolejna zmiana dotyczy prowadzenia doku-
mentacji zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ ryback¹, w za-
kresie statystki, i udostêpniania tych danych
okreœlonym instytucjom, organom i urzêdom.

Czwarta zmiana, która te¿ jest istotna, wa¿na,
dotyczy okreœlenia podmiotów uprawnionych do
wykonywania zarybieñ powierzchniowych wód
œródl¹dowych oraz warunków prowadzenia tych
zarybieñ.

Pi¹ta zmiana polega na tym, ¿e w ustawie zo-
sta³y doprecyzowane zasady racjonalnej gospo-
darki rybackiej.

I wreszcie ostatnia czêœæ – dotyczy kar za nie-
przestrzeganie warunków ustawy o rybactwie
œródl¹dowym.

Tak jak wspomnia³ pan przewodnicz¹cy,
w trakcie posiedzenia senackiej komisji rolnictwa
bardzo wnikliwie dyskutowano nad ustaw¹
i szczegó³owo j¹ analizowano, zatem, Panie Mar-
sza³ku, Wysoka Izbo, wnoszê o przyjêcie tego¿
aktu prawnego. Dziêkujê.

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

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

Pani senator Arciszewska-Mielewczyk, potem
pan senator Pupa.

Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Dziêkujê, Panie Ministrze, za tê ustawê. Rodzi

siê jednak parê pytañ w zwi¹zku z tymi szeœcioma
zagadnieniami, które pan poruszy³.
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Pierwsza sprawa. Czytamy, ¿e mo¿ecie pañstwo
wprowadziæ specjalny program ochrony, odbudo-
wy zasobów ryb. W zwi¹zku z tym chcia³abym za-
pytaæ, z jakimi instytucjami wspó³pracujecie pañ-
stwo, aby ten program by³ zrealizowany? Jaki jest
podzia³ kompetencji, odpowiedzialnoœci za zary-
bianie, zawieranie umów, sprawdzanie, jak wy-
wi¹zuj¹ siê z obowi¹zków osoby, maj¹ce umowy
z ró¿nymi agencjami, byæ mo¿e instytucjami, które
pan wymieni? Z tego, co wiem, wynika, ¿e s¹ to
umowy na bardzo wiele lat. To nie jest pierwsza
umowa, to jest umowa druga albo trzecia. Czêsto
siê zdarza, ¿e s¹ to te same osoby. A wszyscy wie-
my, jaki jest stan jezior. W zwi¹zku z tym chcia³a-
bym do³¹czyæ do tego pytania takie pytania dodat-
kowe. Czy s¹ jakieœ raporty? Czy wyci¹gnêliœcie
pañstwo z tego jakieœ wnioski? Jaki bêdzie wp³yw
pañstwa jako ministerstwa, jeœli chodzi o egzek-
wowanie prowadzenia tej gospodarki przez inne
instytucje, które s¹ instytucjami niezale¿nymi,
a funkcjonuj¹, opieraj¹c siê na samorz¹dach.

Drugie pytanie dotyczy poprawki zwi¹zanej
w³aœnie z zawieraniem umów. Mówi siê o tym, ¿e
tutaj pierwszeñstwo ma ta osoba, która mia³a
umowê poprzednio. No, ale ju¿ wiemy, ¿e niektó-
rzy zawieraj¹ te umowy, mo¿na powiedzieæ, na
dziesi¹tki lat, bo dwadzieœcia lat to dwie dziesi¹t-
ki, ja znam takie przypadki. Mówi siê te¿ o nieroz-
strzygniêtej propozycji poprawki dotycz¹cej tego,
¿e nie dochodzi do porozumienia stron, i pos³ugi-
wania siê przepisami o pierwokupie. Czy to w ogó-
le ma miejsce? A w ogóle czego mia³oby to doty-
czyæ, wykupu jeziora czy przejêcia jeziora? Jak to
siê ma do pañstwa rozwi¹zañ?

I ostatnie pytanie. Panie Ministrze, mówi³ pan
o zarybianiu rybami gatunku obcego. Zdarza siê,
¿e pomys³owoœæ czy raczej bezmyœlnoœæ obywateli
wi¹¿e siê z wypuszczaniem ró¿nych ryb, miêdzy in-
nymi piranii. Oczywiœcie jesteœmy œwiadomi, ¿e
one nie funkcjonuj¹ w danej temperaturze i mog¹
zgin¹æ œmierci¹ naturaln¹, chcia³abym jednak za-
pytaæ, jak wygl¹da walka z takim zjawiskiem, je¿eli
ono ju¿ siê pojawi. S¹ przecie¿ przyk³ady w³aœnie
takiego bezmyœlnego wyrzucania ryb do naszych
zbiorników i media o tym wielokrotnie wspomina-
³y. A to jest bardzo niebezpieczna ryba, nie mówiê
ju¿ o innych. Czy macie pañstwo, ¿e tak powiem,
katalog tego typu przypadków? Jaka jest reakcja…
Czy monitorujecie, jak to siê rozwija? Oczywiœcie
nie chodzi o rekiny w Morzu Ba³tyckim i w naszych
jeziorach czy o smoki zamieszkuj¹ce dna jezior,
o czym mówiê w zwi¹zku z ró¿nego rodzaju legen-
dami. To s¹ g³upie pomys³y – przepraszam za takie
s³owo w tej Izbie – pomys³y niebezpieczne i rzutu-
j¹ce na to, jak bêdzie kszta³towa³a siê flora i fauna
w naszych zbiornikach. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowna Pani Senator, dziêkujê za te wszyst-

kie pytania. One doœæ g³êboko wnikaj¹ w materiê
ustawy. Chcia³bym wyjaœniæ, co nastêpuje. Po
pierwsze, ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy
w Wysokiej Izbie, dotyczy dwóch tysiêcy trzystu
obwodów rybackich w skali kraju.

Po drugie, do nadzoru nad prawid³owym rea-
lizowaniem przepisów prawnych zawartych
w tej¿e ustawie zosta³y wyznaczone i upowa¿-
nione dwa instytuty, Instytut Rybactwa Œród-
l¹dowego oraz Morski Instytut Rybacki. Insty-
tut Rybactwa Œródl¹dowego – w odniesieniu do
akwenów œródl¹dowych wód powierzchnio-
wych, Morski Instytut Rybacki – w odniesieniu
do Morza Ba³tyckiego.

Po trzecie, je¿eli chodzi o dzier¿awy obwodów
rybackich, bo to jest tutaj kluczowa kwestia
i chcê to wyjaœniæ, to w³aœcicielami akwenów
œródl¹dowych, wód powierzchniowych mog¹ byæ
ró¿ne podmioty. W przypadku jezior przep³ywo-
wych ca³a kompetencja jest w rêkach regional-
nych zarz¹dów gospodarki wodnej, które s¹ pod-
porz¹dkowane ministrowi œrodowiska. Jeœli zaœ
chodzi o wody nieprzep³ywowe, stawy, to w³aœci-
cielem mo¿e byæ Skarb Pañstwa i s¹ one za-
rz¹dzane przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych.
To mog¹ byæ osoby fizyczne, a tak¿e urz¹d mar-
sza³kowski. Kwestia dotycz¹ca dzier¿aw obwo-
dów rybackich wynika z okreœlonych procedur.
Regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej w odnie-
sieniu do wód przep³ywowych organizuj¹ prze-
targi co dziesiêæ lat i to wynika z przepisów prawa
wodnego. W tym projekcie ustawy zaproponowa-
liœmy takie rozwi¹zanie, ¿e bêdzie mo¿liwoœæ
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez
podmioty, które wygraj¹ przetarg, w d³u¿szej
perspektywie ni¿ dziesiêæ lat. Wi¹¿e siê to z fak-
tem, ¿e skoro chce siê inwestowaæ, to nale¿y wie-
dzieæ, jaki to bêdzie okres. I ta propozycja zosta³a
uwzglêdniona. By³a to poprawka poselska – mó-
wiê to, ¿eby by³o jasne. Zosta³a ona oceniona po-
zytywnie, zosta³a przyjêta przez rz¹d. Ta popraw-
ka ma stworzyæ takie mo¿liwoœci, ¿e po dziesiê-
ciu latach regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej
mog¹ odnowiæ umowy z podmiotami, które takie
umowy zawar³y wczeœniej. I to jest to novum,
które zosta³o wprowadzone do tej ustawy. To
umo¿liwia podmiotom racjonalne funkcjonowa-
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nie, nie przez dziesiêæ lat, tylko w d³u¿szej per-
spektywie finansowej. Chodzi o to, ¿eby inwesto-
waæ w obszary, które s¹ objête umow¹. To wyni-
ka przede wszystkim z faktu, ¿e stan naszych je-
zior jest okreœlony. Za pomoc¹ tych przepisów,
które zamierzamy wdro¿yæ w ¿ycie, chcemy
wprowadziæ rzeczywist¹, racjonaln¹ gospodarkê
ryback¹ polegaj¹c¹ przede wszystkim na tym, ¿e
stworzy siê mo¿liwoœæ prowadzenia racjonalnej
dzia³alnoœci gospodarczej, ale z zachowaniem te-
go, co najcenniejsze. Mówimy tu tak¿e o ochronie
gatunków okreœlonych ryb. Chodzi o to, ¿eby na-
stêpne pokolenia, które przyjd¹ po nas, równie¿
mia³y dostêp do ³owisk, do ryby, zw³aszcza ryby
s³odkowodnej. I to jest kwestia dotycz¹ca tych¿e
obwodów rybackich.

Oczywiœcie z tej ca³ej dzia³alnoœci, która jest
prowadzona, sporz¹dza siê okreœlone raporty.
Ca³¹ dokumentacjê, statystyki przekazuje siê do
stosownych instytucji, urzêdów. Te dane staty-
styczne s¹ podstaw¹ do podejmowania okreœlo-
nych decyzji przez administracjê rz¹dow¹, samo-
rz¹dow¹, na przyk³ad przez Instytut Rybactwa
Œródl¹dowego czy Morski Instytut Rybacki. Cho-
dzi o to, ¿eby wypracowaæ okreœlone decyzje i ko-
rzystaæ z tego w przysz³oœci.

Co do kwestii pierwokupu obwodów rybackich,
to takiego terminu w tej ustawie nie ma. By³ on
zg³oszony na poziomie prac komisji sejmowych,
jednak zosta³ wy³¹czony, poniewa¿ nie by³o zgody
rz¹du na tego typu dzia³anie. Tak wiêc tu pañstwa
uspokajam. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej
mo¿liwoœci, to zosta³o wy³¹czone na poziomie
prac komisji.

Co do ryb gatunków obcych, to bêdzie zacho-
wana ostro¿noœæ ze strony instytucji, które bêd¹
podejmowaæ decyzje o wprowadzeniu do ³owisk
okreœlonych gatunków obcych po spe³nieniu wy-
magañ okreœlonych w rozporz¹dzeniu ministra.
Bêd¹ to z pewnoœci¹ doœæ restrykcyjne zasady.
Chodzi o to, ¿eby najpierw stworzyæ warunki dla
rozwoju rodzimych gatunków, a dopiero potem
zaj¹æ siê gatunkami obcymi. Myœlê, ¿e nie bêdzie
zbyt szerokiej gamy tych gatunków, dlatego ¿e…
Wydajemy œrodki finansowe na odbudowê cho-
cia¿by wêgorza, ale to jest, ¿e tak powiem, gatu-
nek nam bardzo bliski. Prowadzenie dzia³alnoœci
w zakresie chowu gatunków obcych wymaga wiê-
kszych nak³adów finansowych. Tak wiêc po stro-
nie osoby, która bêdzie prowadziæ taki chów, bêd¹
okreœlone restrykcje i wy¿sze koszty produkcji. To
tyle, jeœli chodzi o te sprawy, o które pyta³a pani
senator.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Je-
szcze piranie.)

Pani Senator, nie s¹dzê, ¿eby by³a zgoda na
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym zakresie. Tak ¿e
zostawmy ten temat jako nieaktualny.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Panie Marsza³ku, je¿eli pan pozwoli… Zadawa-
³am to pytanie w kontekœcie, przepraszam za ta-
kie s³owo w tej Izbie, g³upich pomys³ów czy poczy-
nañ niektórych osób, które do zbiorników wo-
dnych wyrzucaj¹ lub wpuszczaj¹ ryby ró¿nego ro-
dzaju. Pyta³am, jak wygl¹da, ¿e tak powiem, mo-
nitorowanie sytuacji, kiedy ju¿ wiadomo, ¿e takie
ryby zosta³y odnalezione w jakimœ zbiorniku. Me-
dia donosi³y o takich przypadkach.

Czy z tym siê walczy, czy te¿ czeka siê, a¿ one
umr¹ œmierci¹ naturaln¹ ze wzglêdu na to, ¿e nie
s¹ przystosowane do ¿ycia w tych warunkach,
choæ byæ mo¿e siê przystosuj¹? Czy jest to, nie
wiem, jakoœ zwalczane czy chocia¿ monitorowa-
ne? Czy to nie spêdza pañstwu snu z powiek? Czy
w ogóle ktoœ siê tym zajmuje? No, mnie nie wy-
starczy us³yszeæ w telewizji informacjê, ¿e taki
fakt mia³ miejsce, bo chcia³abym wiedzieæ, co da-
lej siê z tym dzieje. Czy to jest zostawione samo so-
bie, czy pañstwo macie rozeznanie w tej sprawie?
W pewnym momencie to mo¿e nie byæ œmieszne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Pani Senator…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Panie Ministrze, ja mo¿e te¿ zadam takie doœæ
szczegó³owe pytanie.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Czy myœl¹ pañstwo o odbudowaniu populacji

minoga i czy w ogóle pañstwo o tym s³yszeli?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Nie.)
Minóg, chodzi o minoga. By³a taka…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa

i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: A, minóg.)
(Senator Rafa³ Muchacki: „Cafe pod Minog¹”.)
No w³aœnie.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Je¿eli chodzi o problem, który pani senator

przedstawi³a, to oczywiœcie jest to pod pe³n¹ kon-
trol¹ Pañstwowej Stra¿y Rybackiej i Instytutu Ry-
bactwa Œródl¹dowego. Jesteœmy w trakcie bardzo
szczegó³owych kontroli i to œrodowisko, opisane
zarówno w ustawie, jak i w dokumentach rz¹do-
wych, jest pod œcis³¹ kontrol¹. Tak ¿e tutaj nie ma
¿adnych zagro¿eñ. Sytuacja, o któr¹ pani senator
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pyta, zosta³a rozwi¹zana. I dzisiaj, mogê to z ca³¹
odpowiedzialnoœci¹ stwierdziæ, tego zagro¿enia
nie ma. To tyle, je¿eli chodzi o tê sprawê.

A co do minoga, to jest rzeczywiœcie bardzo in-
teresuj¹ce zagadnienie, chocia¿ minóg jest pod
szczególn¹ ochron¹ ekologów. Przypomnê, most
w Kwidzynie itd.… My oczywiœcie, jako resort rol-
nictwa, t¹ dzia³alnoœci¹ siê nie zajmujemy. Tak
naprawdê, jeœli chodzi o ochronê, to jest to w kom-
petencjach ministra œrodowiska. A wiêc w kwestii
hodowli my absolutnie tu siê nie wypowiadamy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Szkoda.
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Ministrze, w gronie Komisji Œrodowiska
mieliœmy okazjê odbyæ wizytê studyjn¹ nad Zale-
wem Szczeciñskim, w³aœnie z niej wróciliœmy.
I w trakcie tej wizyty dowiedzieliœmy siê, ¿e jest
pewien problem. Mianowicie skoro jesteœmy
w Unii Europejskiej, to powinny nas obowi¹zywaæ
równe zasady po³owu ryb. A okazuje siê, ¿e jeœli
chodzi na przyk³ad o wêgorza, to choæ na Zalewie
Szczeciñskim po³owów dokonuj¹ i Niemcy, i Pola-
cy, obowi¹zuj¹ ich ró¿ne przepisy. Polacy maj¹ ³o-
wiæ wêgorze o wielkoœci od 45 cm wzwy¿, a Niemcy
– od 40 cm wzwy¿. Czyli w praktyce Niemcy wy³a-
wiaj¹ wêgorza, bo Polacy, no, musz¹ szukaæ tego
wiêkszego wêgorza, co stawia ich w gorszej sytua-
cji. W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, dlaczego
polski rz¹d nie interweniuje w sprawie ujednoli-
cenia przepisów dotycz¹cych wielkoœci po³awia-
nej ryby. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ju¿ wyjaœniam. Po pierwsze,

program ochrony czy plan odbudowy zasobów
wêgorza europejskiego zosta³ przygotowany
w uzgodnieniu ze œrodowiskiem. I na etapie przy-
gotowywania tego programu œrodowisko nie wno-
si³o uwag ani zastrze¿eñ do tych zapisów, które

zosta³y przygotowane i które by³y dyskutowane.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e nasz program zosta³ za-
twierdzony, tak jak powiedzia³em, przez Komisjê
Europejsk¹ w styczniu tego roku. I generalnie te-
go typu programy przygotowa³a wiêkszoœæ pañ-
stw, tych ba³tyckich, morskich, Niemcy tak¿e. Je-
¿eli chodzi o nasze rozwi¹zania, to tak naprawdê
œrodowisko przeanalizowa³o ten program od po-
cz¹tku do koñca ju¿ po jego przyjêciu. I szkoda, ¿e
nie uczyniono tego wczeœniej, bo okaza³o siê, ¿e
chocia¿by kwestia okresu ochronnego jest jeszcze
do dyskusji. My przewidzieliœmy w naszych ure-
gulowaniach, ¿e okres ochronny, jeœli chodzi o po-
³owy wêgorza, jest od 15 czerwca do 15 lipca. Dla-
czego? Dlatego ¿e…

(Senator Zdzis³aw Pupa: To niech pan jeszcze
powie, kiedy Niemcy maj¹.)

Niemcy maj¹ w styczniu.
(Senator Zdzis³aw Pupa: A, no w³aœnie.)
Niemcy maj¹ w styczniu, ale ka¿dy kraj regulo-

wa³ to wed³ug w³asnych zasad i na podstawie w³a-
snych ekspertyz.

Nasi naukowcy z Instytutu Rybactwa Œród-
l¹dowego przygotowali rozwi¹zania, które mia³y
na celu umo¿liwienie tego, ¿eby w czasie okresu
ochronnego jak najwiêcej wêgorza sp³ynê³o do
morza. To znaczy, wêgorz, który osi¹ga dojrza³oœæ
p³ciow¹, czyli wêgorz miêdzy dziesi¹tym a dwuna-
stym czy piêtnastym rokiem ¿ycia, powinien siê
przenieœæ z rzek do morza po to, ¿eby wyp³yn¹æ na
tar³o na Morze Sargassowe. Tak wiêc wed³ug eks-
pertyz to jest ten najlepszy moment na ochronê,
bo dziêki niej w tym czasie sp³ynie do Ba³tyku
znacznie wiêcej wêgorza.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e musieliœmy wzi¹æ tu
pod uwagê równie¿ kwestie gospodarcze. Otó¿
w tym okresie, to znaczy od 15 czerwca do 15 lip-
ca, straty gospodarcze zwi¹zane z po³owem wêgo-
rza s¹ najmniejsze, najni¿sze. Niemcy oczywiœcie
poszli inn¹ drog¹ i wyznaczyli okres ochronny
w styczniu, kiedy, jak wiadomo, warunki do po³o-
wu s¹ najtrudniejsze.

Ale chcia³bym tu zwróciæ uwagê, ¿e istnieje
mo¿liwoœæ weryfikacji tego programu po trzech la-
tach funkcjonowania i wtedy z pewnoœci¹ bêdzie-
my mieli wiêksze doœwiadczenia w tym wzglêdzie.
Je¿eli sytuacja gospodarcza rzeczywiœcie pozwoli
nam na korektê tego programu, to oczywiœcie ta
korekta zostanie przeprowadzona.

I chcê jeszcze powiedzieæ, ¿e te rozwi¹zania nie
zosta³y przygotowane dlatego, ¿e program jest ce-
lem samym w sobie. Ten plan zosta³ przygotowa-
ny po to, ¿eby mo¿na by³o zrealizowaæ dwa cele. Po
pierwsze, cele zwi¹zane z ochron¹ przyrody, a po
drugie, ¿eby wyeksponowaæ kwestie dotycz¹ce
dzia³alnoœci po³owowych. I w tym wzglêdzie, wy-
daje siê, ten program jest optymalny, wiêc pocze-
kajmy i zobaczmy, jakie bêd¹ wyniki, jakie bêd¹
praktyczne wnioski z trzyletniego okresu wdra¿a-
nia tego programu w ¿ycie. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Olech, proszê bardzo.

Senator Jan Olech:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo! Chcia³bym siê odnieœæ do wypowiedzi
pana przewodnicz¹cego Pupy. Pan przewodni-
cz¹cy troszeczkê siê pomyli³, bo chodzi³o o to, ¿e
Niemcy maj¹ pozwolenie na ³owienie czterdziesto-
centymetrowego sandacza, a obywatele Rzeczy-
pospolitej – czterdziestopiêciocentymetrowego.
Ja bym apelowa³ do pana ministra, ¿ebyœmy na
przysz³oœæ mówili o wielkoœci rzêdu 39 cm, myœlê,
¿e to by by³o najlepsze rozwi¹zanie.

A teraz druga sprawa, dotycz¹ca regionalnego
zarz¹du gospodarki wodnej i obecnej sytuacji
dzier¿awienia wód œródl¹dowych. Rozwi¹zania,
jakie w tej chwili maj¹ miejsce, nie s¹ dobre dla
Rzeczypospolitej. Ja uwa¿am, ¿e obszary wód
œródl¹dowych powinny byæ w³asnoœci¹ samo-
rz¹dów, to samorz¹dy powinny okreœlaæ rodzaj
gospodarki. I to, co siê dzisiaj dzieje… Te akweny
bardzo ubo¿ej¹, bo w zasadzie nie ma turystyki –
liczba turystów coraz bardziej spada – a dzier¿aw-
cy zani¿aj¹ stan po³owów, ¿eby op³aty za dzier¿a-
wê by³y mniejsze, bo oni maj¹ obowi¹zek na tej
podstawie siê rozliczaæ. To tyle, Panie Ministrze.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e roz-

mowy miêdzy ekspertami w zakresie ujednolice-
nia norm, je¿eli chodzi o d³ugoœæ poszczególnych
gatunków ryb po³awianych na wspólnych akwe-
nach, ju¿ trwaj¹ i mam nadziejê, ¿e ju¿ niewiele
czasu nam potrzeba, ¿eby dojœæ do ostatecznych
konkluzji. Jest to wniosek zasadny i bêdziemy
nad nim pracowaæ tak, ¿eby w przysz³oœci osi¹g-
n¹æ jednakowe zasady.

Co do spraw zwi¹zanych z podzia³em kompe-
tencji, je¿eli chodzi o regionalne zarz¹dy gospo-
darki wodnej, które s¹ podporz¹dkowane mini-
strowi œrodowiska, chcê powiedzieæ, ¿e te instytu-
cje prowadz¹ dzia³alnoœæ na podstawie przepisów
prawnych, i chcê pana senatora zapewniæ, ¿e
wspó³praca na linii: Ministerstwo Rolnictwa – Mi-

nisterstwo Œrodowiska – poszczególne regionalne
zarz¹dy gospodarki wodnej, uk³ada siê na nieŸle,
idziemy w dobrym kierunku i w dobrym tempie.
Mam nadziejê, ¿e ta wspó³praca z roku na rok bê-
dzie siê jeszcze polepszaæ tym bardziej, ¿e rzeczy-
wiœcie i przed zarz¹dem gospodarki wodnej,
i przed Ministerstwem Rolnictwa stoj¹ nowe wy-
zwania w zakresie ochrony zasobów, a tak¿e
stworzenia normalnych, dobrych, a nawet opty-
malnych warunków do prowadzenia dzia³alnoœci
po³owowej. A wiêc wdro¿enie tych nowych przepi-
sów z pewnoœci¹ przybli¿y nas do tego celu, o któ-
rym przed chwil¹ powiedzia³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kleina.
Przepraszam, ¿e pana pomin¹³em.
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panowie se-

natorowie Pupa i Olech zwrócili uwagê na rzeczy-
wiœcie bardzo powa¿ny problem wynikaj¹cy z te-
go, ¿e czêsto przepisy ochronne u nas s¹ du¿o bar-
dziej rygorystyczne ni¿ w innych krajach ba³tyc-
kich. Rybactwo œródl¹dowe jest powi¹zane z tym,
co dzieje siê w takich krajach jak Niemcy, Dania
czy kraje Skandynawii… No i rzeczywiœcie czêœæ
tych ryb, o których tutaj panowie mówili, sp³ywa
do Ba³tyku, póŸniej p³yn¹ one dalej, ale w Polsce
s¹ chronione du¿o bardziej rygorystycznie ni¿
w tych innych krajach, tak ¿e nasi rybacy czêsto
bywaj¹ pod tym wzglêdem poszkodowani. Myœlê,
¿e w tej kwestii potrzebna jest bardzo dobra i œcis-
³a wspó³praca miêdzy ministrem rolnictwa a mi-
nistrem ochrony œrodowiska oraz to, by w wiêk-
szym stopniu ni¿ dotychczas pamiêtaæ o intere-
sach naszych rybaków.

Co do samej ustawy, to chcia³bym zapytaæ: czy
ona reguluje zasady prowadzenia gospodarki ry-
backiej na obszarach chronionych, zwi¹zanych
z programem Natura 2000, na przyk³ad na jezio-
rach, rzekach, na terenie parków narodowych?
Czy ustawa w ogóle dopuszcza prowadzenie takiej
dzia³alnoœci na takich terenach? Je¿eli tak, to czy
wprowadza w odniesieniu do niej jakieœ istotne
ograniczenia, wiêksze ni¿ w dzia³alnoœci na in-
nych obszarach wodnych?

I drugie pytanie, zwi¹zane tak¿e… nie, nie z te-
renami ochronnymi, ale zwi¹zane z rybactwem
i wêdkarstwem. Czêsto dochodzi do konfliktów
miêdzy rybakami a wêdkarzami. Czy ustawa re-
guluje zasady tak, aby te konflikty sprowadziæ do
minimum? Bo czêsto problemem s¹ sprzeczne in-
teresy rybaków, którzy na jeziorach czy rzekach
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, oraz wêdka-
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rzy, którzy wêdkuj¹ z powodów hobbystycznych,
no i czêsto wy³awiane s¹ w ten sposób du¿e iloœci
ryb, a czasami te¿ s¹ na tych obszarach szkody
powodowane przez jednych lub drugich. Dziêkujê
bardzo.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, jeœli chodzi o sprawy, które

pan poruszy³ – to znaczy dotycz¹ce wspó³pracy
pomiêdzy Polsk¹ i chocia¿by Niemcami w zakre-
sie ujednolicenia norm w dzia³alnoœci typowo ry-
backiej – to chcê powiedzieæ, ¿e ta wspó³praca roz-
wija siê i idzie w rzeczywiœcie dobrym kierunku.
Przypomnê chocia¿by, ¿e kwestia ujednolicenia
kart rybackich dla wêdkarzy polskich i niemiec-
kich, którzy mog¹ prowadziæ dzia³alnoœæ wêdkar-
sk¹ na Odrze, zosta³a uregulowana, tak ¿e w³adze
niemieckie honoruj¹ nasze karty wêdkarskie, wy-
dane w Polsce, i odwrotnie. A wiêc sprawa doty-
cz¹ca czêœci przygranicznej zosta³a ju¿ rozstrzyg-
niêta. I to jest dobry krok, wskazuj¹cy na to, ¿e
trzeba kontynuowaæ tê wspó³pracê w zakresie ko-
lejnych spraw, zwi¹zanych chocia¿by z ujednoli-
ceniem zasad co do rybactwa na Zalewie Szcze-
ciñskim czy te¿ na ca³ym Ba³tyku. Bêdziemy oczy-
wiœcie nad tym pracowaæ i informowaæ opiniê
publiczn¹ o tych wspólnych przedsiêwziêciach.

Teraz kwestia dotycz¹ca konfliktu interesów po-
miêdzy rybakami a wêdkarzami. Chcia³bym tu wy-
jaœniæ pewne sprawy. Mianowicie wêdkarzy w Pol-
sce jest oko³o miliona szeœciuset tysiêcy osób…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ilu
ich jest?)

Milion szeœæset tysiêcy osób. Tylu mamy wêd-
karzy. A oko³o szeœciuset tysiêcy osób jest zorga-
nizowanych w Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim.
Tak wiêc mniej wiêcej jeden milion osób prowadzi
dzia³alnoœæ na w³asny rachunek – tak to mo¿na
okreœliæ – czyli nie s¹ one nigdzie zorganizowane.
Ustawa, nad któr¹ dzisiaj procedujemy, daje
okreœlone prawa przede wszystkim rybakom, tu-
taj o nich g³ównie chcemy zadbaæ, nie umniejsza-
j¹c oczywiœcie dzia³alnoœci tak¿e innych grup.

W odniesieniu do tej kwestii, która zosta³a
przez pana senatora poruszona i która odnosi siê
do po³owów na akwenach objêtych ochron¹ w ra-
mach sieci Natura 2000 czy te¿ jako rezerwaty
przyrody, wyjaœniam, ¿e ta ustawa oczywiœcie re-

guluje tak¿e te kwestie i daje szanse tym ryba-
kom, którzy mog¹ prowadziæ swoj¹ dzia³alnoœæ
po³owow¹, równie¿ na obszarach chronionych.
Szukamy jednak dobrej wspó³pracy z ministrem
œrodowiska, ¿eby relacje pomiêdzy naszymi re-
sortami u³o¿yæ jak najlepiej, zarówno w imiê sze-
roko pojmowanego interesu gospodarczego, jak i,
co jest wa¿ne dla ministra œrodowiska, w imiê
ochrony zasobów. Mamy tutaj wielkie pole do za-
gospodarowania i mam nadziejê, ¿e wspó³praca
w tym wzglêdzie tak¿e bêdzie dobrze prowadzona.

Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê, ¿e Pañ-
stwowa Stra¿ Rybacka, bêd¹ca organem, który
przestrzega zasad obowi¹zuj¹cych na poszczegól-
nych akwenach, na wodach powierzchniowych
czy w ca³ej polskiej akwakulturze, uzyskuje tak¿e
okreœlone przepisy pozwalaj¹ce na to, ¿eby ogra-
niczaæ strefê, która przez niektórych dzia³aczy,
przez niektóre osoby jest, co tu du¿o mówiæ, pro-
wadzona tak, ¿e nieco odchodzi od tych ustawo-
wych uregulowañ. Bêdziemy wiêc chcieli mieæ
nad tym wiêksz¹ kontrolê i bêdziemy chcieli stwo-
rzyæ lepsze warunki dla uprawiania rybactwa. Li-
czymy, ¿e przepisy, które proponujemy w tym
wzglêdzie, bêd¹ spe³niaæ te nasze oczekiwania.

I ostatnia uwaga, Panie Marsza³ku, je¿eli mo¿-
na. Poniewa¿ doœæ du¿o mówimy o kwestiach go-
spodarczych, to chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e
polska akwakultura, w odniesieniu do której adre-
sujemy przepisy tej ustawy, to jedna z najstar-
szych akwakultur w Europie, maj¹ca najwiêksze
doœwiadczenia. Ale s¹ tu te¿ praktyczne problemy,
chocia¿by z tym, ¿e mniej wiêcej 1/3 produkcji ro-
cznej wyjadaj¹ kormorany. Przypomnê, ¿e ca³oro-
czna produkcja ryb s³odkowodnych w Polsce to
jest ponad 50 tysiêcy t, a oko³o 15 tysiêcy t to jest
pokarm dla kormoranów. Z tym rzeczywiœcie ma-
my olbrzymi problem, zreszt¹ nie tylko Polska go
ma, bo tak¿e inne kraje nadba³tyckie. Rozmawia-
my z naszymi kolegami z Ministerstwa Œrodowis-
ka, rozmawiamy tak¿e z komisarzem Unii Euro-
pejskiej do spraw rybo³ówstwa o tym, jak ten trud-
ny problem rozstrzygn¹æ, ¿eby przede wszystkim
zachowaæ ochronê, a tak¿e ¿eby nie by³o dramaty-
cznych strat w dzia³alnoœci gospodarczej. To s¹
rzeczywiste problemy, z którymi siê stykamy na co
dzieñ. Ale chcê zapewniæ Wysok¹ Izbê, ¿e bêdziemy
pracowaæ, by równie¿ na tym odcinku mieæ okreœ-
lone rezultaty. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Trudny problem. Na miejscu kormoranów ja
bym siê nie zgodzi³ przejœæ na konserwy z ryb mor-
skich.

(Weso³oœæ na sali)
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz.
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Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, je¿eli chodzi o pana uwagê, to

powiedzia³bym tak: nie wiem, jak mo¿na sanda-
cza pomyliæ z wêgorzem.

Co do pytañ do pana ministra, to podchodzê do
tego z pewnym dyskomfortem, poniewa¿ u¿y³ pan
sformu³owania, ¿e preferuje pan rybaków œród-
l¹dowych, ja tymczasem nale¿ê do tej grupy, któ-
ra w ten sposób spêdza czas hobbystycznie, szko-
da wiêc, ¿e o wêdkarzach tak ciep³o pan siê nie
wyra¿a.

No ale przejdŸmy do istoty rzeczy. Chodzi mi
o oœ drug¹, a dok³adnie – proszê, by pan minister
ewentualnie mnie poprawi³ – o dzia³ania wodno-
-œrodowiskowe. Mia³em przyjemnoœæ rozmawiaæ
wiosn¹ z podsekretarzem stanu i sygnalizowa³em
wtedy, ¿e w ramach tego dzia³ania nie ma odpo-
wiedniej wielkoœci œrodków, by sprostaæ wnios-
kom, które zosta³y pozytywnie ocenione, to zna-
czy nie ma na to pieniêdzy. W innych dzia³aniach
wykorzystanych by³o 15, 40% œrodków itd., a na
przyk³ad na Dolnym Œl¹sku ich brakowa³o, zapo-
trzebowanie przekroczy³o, jak oceniano, ponad
200%. Czy w tej materii nast¹pi³o przesuniêcie?
Bo tu, jak pan doskonale przecie¿ wie, jest mowa
o utrzymaniu stawów, o pielêgnacji itd. Czy wiec
w tej materii coœ siê dzia³o? Czy œrodki zosta³y
przesuniête? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, wyjaœniam,

¿e Polski Zwi¹zek Wêdkarski jest bardzo wa¿n¹
organizacj¹ dla ministra rolnictwa. Przypomnê tu
ostatnie jubileusze, szeœædziesiêciolecie – prze-
cie¿ uczestniczyliœmy razem w tych obchodach.
A wiêc gratulacje dla PZW za dzia³alnoœæ w zakre-
sie ochrony œrodowiska, za promocjê polskiego
wêdkarstwa, za wszystkie mistrzostwa. To rzeczy-
wiœcie wielka sprawa. Tak ¿e tutaj absolutnie ni-
czego nie ujmujemy. Wspieramy dzia³alnoœæ kole-
gów z PZW, i to w wielu regionach, w których by-
³em. Tak ¿e tutaj nie ma ¿adnych ograniczeñ.

Co do dzia³añ zwi¹zanych z p³atnoœciami wo-
dno-œrodowiskowymi czy z dzia³aniem 2.2 z osi
drugiej Programu Operacyjnego „Ryby”, to wyjaœ-
niam, ¿e dzisiaj wspólnie z ministrem rolnictwa,
a tak¿e z przedstawicielami œrodowiska, podjêto
decyzje, które pozwol¹ nam na uruchomienie

tych¿e dzia³añ. A problem wzi¹³ siê st¹d, ¿e œrod-
ki, które by³y pierwotnie zaplanowane, by³y adre-
sowane do wszystkich tych, którzy prowadzili za-
rejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, dyspono-
wali okreœlon¹ dokumentacj¹, statystyk¹. Oczy-
wiœcie po uruchomieniu tych¿e dzia³añ do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zg³osili
siê wszyscy w³aœciciele stawów. A to naturalnie
doprowadzi³o do tego, ¿e zabrak³o œrodków na po-
szczególne pakiety, nie starczy³o dla wszystkich.
Po dok³adnej analizie oczywiœcie bêdziemy starali
siê rozdysponowaæ te pieni¹dze, które bêd¹ do
dyspozycji w ramach osi drugiej. Mam nadziejê,
¿e od dzisiaj bêdziemy mogli przyst¹piæ do zmiany
okreœlonych przepisów, tak aby równie¿ w tym
wzglêdzie zaspokoiæ oczekiwania kolegów hodow-
ców ryb s³odkowodnych. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Arciszewska.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, kto ustala stawki za korzysta-

nie z akwenów, gdy chce siê ³owiæ, wêdkowaæ? Ja-
ki jest przep³yw tego pieni¹dza? Co siê z nim dzie-
je? Czy on potem trafia do funduszu, nie wiem, za-
rybieniowego, czy zbiera to osoba, która jest
dzier¿awc¹? Jak wygl¹da ten schemat i czy usta-
wa coœ zmienia? Szczerze mówi¹c, trochê mnie
pan przerazi³ tym, ¿e… Oczywiœcie w przypadku
inwestycji w stylu marina, hotel nad jeziorem itd.
po³¹czonych z wymogami ekologicznymi, konie-
cznoœci¹ odprowadzania œcieków etc. taka dzier-
¿awa musi byæ pojmowana w d³u¿szej perspekty-
wie. Je¿eli jednak chodzi o jeziora, a czêsto doty-
czy to nie jednego jeziora, lecz na przyk³ad wszyst-
kich jezior…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Te¿
stawy.)

…w danym powiecie albo w czêœci wojewódz-
twa, gdy dzier¿awi je jedna osoba, jest to dzier¿a-
wa na wiele lat i to po raz któryœ… Ja nie widzê po-
stêpu w zarybianiu i to mnie trochê przerazi³o.
Dla mnie to jest czêsto fikcja, której – mam wra¿e-
nie – nikt nie kontroluje.

Ja nie znalaz³am tu nic na temat inwestycji in-
frastrukturalnych, jest tu tylko mowa o ochronie
i odbudowie zasobów. Jaki jest wiêc argument za
przed³u¿eniem tej umowy? Oczywiœcie, wêgorz,
tak jak pan powiedzia³, dwanaœcie lat itd., tyle ¿e
my mówimy tak¿e o innych zasobach, w ogóle
o stanie jezior. Mo¿na by powiedzieæ, ¿e przystaje-
my na pope³nianie b³êdów czy tolerujemy po-
pe³nianie niektórych b³êdów, które widzimy na
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przestrzeni na przyk³ad dwudziestu lat. Szczerze
mówi¹c, ciekawa jestem, o jakich inwestycjach
pan minister mówi³, je¿eli chodzi o przed³u¿enie
umowy dzier¿awy zwi¹zanej z ochron¹ i odbudo-
w¹ zasobów ryb na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Ja nie za bardzo to zrozumia³am.

Jeszcze jedno. Mam takie pytanie. Gdy u nas
³owi… Nie k³óæmy siê o rodzaj ryby, czy to jest wê-
gorz, czy sandacz itd. Metoda jest jedna. Pan
wzbudzi³ nadzieje, ¿e rozmawiamy ze stron¹ nie-
mieck¹. Tymczasem wydaje mi siê, ¿e to raczej
w ca³ej Unii Europejskiej powinna byæ taka myœl.
Nie mo¿e byæ tak, ¿e jedni mog¹ myœleæ kategoria-
mi ekonomicznymi i zezwalaæ swoim obywatelom,
tak jak Niemcy, na ³owienie ryb mniejszych,
m³odszych, a my, kieruj¹c siê ochron¹ œrodowis-
ka, sami sobie blokujemy korzystanie z tych zaso-
bów, które wy³awiane s¹ przez obywateli innych
pañstw, bo wêdrówka ryb wygl¹da tak, a nie ina-
czej. St¹d moje pytanie, dotycz¹ce sprawy polsko-
-niemieckiej. Na jakich zasadach niemiecki wêd-
karz korzysta z tego w Polsce? Czy czyni to na za-
sadach niemieckich i wy³awia mniejsze ryby, któ-
re my musimy wypuszczaæ? Czy Polak, który ³owi,
musi ³owiæ wiêksze ryby i w³aœciwie byæ na straco-
nej pozycji? Jak to siê kszta³tuje? Czy strona nie-
miecka ³askawie pozwala nam ³owiæ? Na jakich
zasadach ³owi¹ u siebie obydwie strony? Dla mnie
to powinno byæ jakoœ zunifikowane. My kierujemy
siê ochron¹ œrodowiska, owszem, W takim razie
wszyscy kierujmy siê ochron¹. Nie mo¿e byæ w ten
sposób, ¿e my, kieruj¹c siê ochron¹ œrodowiska,
stosujemy okresy ochronne w takich, a nie in-
nych miesi¹cach – zreszt¹ s³usznie decydujemy
siê na okresy ochronne – a Niemcy, mo¿na powie-
dzieæ, w cwany sposób okresy ochronne ustalaj¹
w miesi¹cach, w których po³ów i tak w³aœciwie siê
nie odbywa, i s¹ niejako na lepszej pozycji w mo-
mencie, gdy mo¿na przeprowadziæ po³ów. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Otó¿ chcê wyjaœniæ, ¿e realizujemy te zadania

w zakresie zasobów ¿ywych w polskich akwenach
wodnych i widzimy postêp. Powiedzia³em, ¿e oko-
³o 50 tysiêcy t ryby s³odkowodnej trafia z polskich
jezior i stawów. Taka jest skala produkcji. Kilka
lat temu to by³o oko³o czterdziestu kilku tysiêcy.
A wiêc widaæ postêp. To znaczy, ¿e proces zarybia-

nia, który jest prowadzony, przynosi efekty, ale
jest to proces d³ugotrwa³y. Nie jest tak, ¿e w ci¹gu
krótkiego okresu mo¿emy uzyskaæ satysfakcjo-
nuj¹ce efekty. To po pierwsze.

Po drugie. Je¿eli chodzi o sprawy, które s¹ wpi-
sane w materiê ustawy, one rzeczywiœcie dotycz¹
rybactwa œródl¹dowego i nie dotykaj¹ wielkich in-
westycji, bo te s¹ finansowane z innego progra-
mu. Podstaw¹ do prowadzenia racjonalnej gospo-
darki rybackiej jest to, co jest zapisane w operacie
rybackim, który jest przygotowany przez fachow-
ców z wyznaczonych instytucji. Przypomnê, ¿e
wyznaczone instytucje to Instytut Rybactwa
Œródl¹dowego, uniwersytet przyrodniczo-techni-
czny ze Szczecina i Uniwersytet Warmiñsko-Ma-
zurski w Olsztynie. To s¹ te trzy instytucje wyzna-
czone do wydawania opinii co do operatu rybac-
kiego. Operat jest podstawowym dokumentem,
na podstawie którego prowadzona jest dzia³al-
noœæ rybacka przez osobê, która dzier¿awi okreœ-
lone akweny. Nadzór nad realizacj¹ tego operatu
w zakresie racjonalnej gospodarki rybackiej
sprawuje marsza³ek, a regionalne zarz¹dy gospo-
darki wodnej – w zakresie realizacji umowy, która
zosta³a spisana pomiêdzy RZGW a dzier¿awc¹.
Tam oczywiœcie znajduj¹ siê wszystkie elementy
umowy, jest to do sprawdzenia, do skontrolowa-
nia. W przypadku odejœcia od zasad, które s¹ wpi-
sane do operatu, oczywiœcie rozwi¹zuje siê umo-
wê. Jeœli chodzi o inwestycje, to jest to niejako od-
rêbne zagadnienie. W ustawie odnosimy siê do
kwestii, które dotykaj¹ ochrony zarybieñ, prowa-
dzenia dzia³alnoœci po³owowej, a tak¿e tej dzia³al-
noœci, która jest zwi¹zana z promowaniem naszej
polskiej akwakultury.

Przejdêdokolejnejkwestii, która zosta³a tuporu-
szona. Ja mówi³em o uznaniu polskich kart wêd-
karskich przez rz¹dy Brandenburgii i Meklembur-
gii. To znaczy, ¿epolscy rybacymog¹wêdkowaæ…

(SenatorKazimierzKleina:Wêdkarze,wêdkarze.)
Wêdkarze, przepraszam. Nasi wêdkarze mog¹

dokonywaæ po³owów po stronie niemieckiej, re-
spektuj¹c prawo niemieckie, i odwrotnie, nie-
mieccy wêdkarze, którzy bêd¹ po³awiaæ w Polsce,
bêd¹ respektowaæ nasze przepisy.

I ostatnia uwaga, uwaga istotna. Rzeczywiœcie,
Komisja Europejska przyjmuje programy po-
szczególnych krajów cz³onkowskich w zakresie
ochrony i odbudowy okreœlonych gatunków ryb.
My zaproponowaliœmy takie rozwi¹zania, które
z punktu widzenia racjonalnej gospodarki
i ochrony s¹ optymalne, one wynikaj¹ z okreœlo-
nych zasad. Jednak, tak jak powiedzia³em,
w przypadku wêgorza nasze zasoby nie s¹ satys-
fakcjonuj¹ce, dlatego trzeba stworzyæ warunki do
ochrony, tak aby ten gatunek móg³ siê rozwin¹æ,
aby tych ryb by³o wiêcej. Tak jak powiedzia³em, po
trzech latach dokonamy oceny naszego progra-
mu, tego, jak jest zorganizowany, jak funkcjonu-
je, gdzie s¹ b³êdy, co trzeba skorygowaæ i gdzie
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trzeba poprawiæ nasze prawodawstwo. W tym
kontekœcie bêdziemy nad tym pracowali. To jest
zasada, która dotyczy zatwierdzania narodowych
programów.

Ostatnio prowadzona jest debata – pañstwo
dobrze o tym wiecie – dotycz¹ca organizmów ge-
netycznie modyfikowanych i rzeczywiœcie ka¿dy
kraj cz³onkowski bêdzie mia³ mo¿liwoœæ wypraco-
wania w³asnego modelu, w³asnego programu
w tym wzglêdzie. Tak samo jest w przypadku pro-
gramu dotycz¹cego wêgorza. Wydaje mi siê, ¿e to
wyczerpuje te wszystkie w¹tpliwoœci, które przed-
stawi³a pani senator. Dziêkujê.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Je-
szcze sk³adki, op³aty za po³owy, fundusz zarybia-
nia…)

Pani Senator, umówmy siê tak. Proponujê,
abyœmy na to pytanie udzielili odpowiedzi na piœ-
mie, dlatego ¿e muszê pozbieraæ dane. To jest
doœæ szerokie zagadnienie, dotyczy wielu aspek-
tów, wielu instytucji i organizacji, dlatego przygo-
towalibyœmy odpowiedŸ na piœmie, je¿eli pan
marsza³ek pozwoli.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Mo¿e proœciej: ile do pañstwa bud¿etu wp³ywa

takich pieniêdzy? Nie wiadomo?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Pani Senator, to dotyczy przede wszystkim op³at

za dzier¿awê, ale tym siê zajmuje regionalny zarz¹d
gospodarki wodnej. To nie jest kompetencja mini-
stra rolnictwa, w zwi¹zku z tym nie jestem w stanie
takiej odpowiedziudzieliæ. Poprostu tegoniewiem.

(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski: Jasne.)
Ale mo¿na za³o¿yæ, ¿e wed³ug danych szacunko-

wych, które mieliœmy na posiedzeniu komisji, by³o
to oko³o 60 milionów z³ ³¹cznie, z czego prawdopo-
dobnie oko³o 30 milionów z³ stanowi³y op³aty z tytu-
³u dzier¿awy akwenów, które wp³ywaj¹ bezpoœre-
dnio do RZGW. Ale szczegó³y podamy na piœmie.

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

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, w zasadzie

czêœæ spraw, o które chcia³em zapytaæ, ju¿ pan
omówi³, opowiadaj¹c dosyæ obszernie o progra-
mie ochrony wêgorza europejskiego.

Cieszy mnie, ¿e w resorcie jest znany problem
kormoranów i ich wp³ywu na gospodarkê rybac-
k¹. Ale chcia³bym dowiedzieæ siê, kiedy zapadn¹
ewentualnie decyzje w zakresie polityki, która
wi¹¿e siê z ochron¹ kormorana?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Marsza³ku, Panie Senatorze, ju¿ wyjaœ-

niam. Ten temat by³ poruszany w trakcie spotka-
nia pani komisarz Damanaki z ca³ym naszym œro-
dowiskiem: przedstawicielami Instytutu Ryba-
ctwa Œródl¹dowego i Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Ustalono, ¿e Polska przygotuje ra-
port w zakresie strat, jakie ponosi polska akwa-
kultura z tego tytu³u, ¿e tak powiem, ¿e na na-
szym wybrze¿u s¹ kormorany. Chcemy dok³adnie
opisaæ to zjawisko, okreœliæ, jakie s¹ w tym mo-
mencie wymierne straty gospodarcze. Mamy
obietnicê pani komisarz, ¿e bêdziemy o tym roz-
mawiaæ z komisarzem do spraw œrodowiska
w Unii Europejskiej po to, ¿eby wypracowaæ
okreœlone rozwi¹zania w tym wzglêdzie. Jakie one
ostatecznie bêd¹, na razie trudno przewidywaæ.
W ka¿dym razie dostrzegamy problem i chcieli-
byœmy go wspólnie rozwi¹zaæ na poziomie euro-
pejskim. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Olech jeszcze raz.

Senator Jan Olech:
Ja bardzo krótko chcia³bym zapytaæ pana mi-

nistra, jakie jest na dzieñ dzisiejszy stanowisko
ministerstwa rolnictwa co do kormorana i jaki
jest stan liczebny kormorana. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Bardzo trudne pytanie, Panie Senatorze. Rze-

czywiœcie nie dysponujemy takimi danymi, które
pozwoli³yby okreœliæ stan liczebny kormoranów.
Jedno jest pewne: w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat
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populacja wzros³a i nadal ma tendencje rosn¹ce.
Nasze stanowisko jest takie, ¿eby zachowaæ ró-
wnowagê pomiêdzy potrzebami gospodarczymi, za
które odpowiada minister rolnictwa w zakresie za-
sobów ¿ywych w akwenach wodnych, a ochron¹.
Wiemy, ¿e jest to gatunek chroniony moc¹ prawa.
Ale z pewnoœci¹ potrzebne bêd¹ tutaj uregulowa-
nia europejskie. Tylko tyle i a¿ tyle na ten temat.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Ministrze, byliœmy kiedyœ na wyjazdowym
posiedzeniu komisji na Mazurach. Odby³a siê
wówczas doœæ du¿a dyskusja. Dzier¿awcy wnosili
miêdzy innymi o to, aby wprowadziæ przepis, który
pozwala³by przed³u¿aæ umowy dzier¿awy. I tu jest
w³aœciwie problem. W tej ustawie mówi siê g³ównie
nie o problemie dzier¿awy na gruncie, czyli na je-
ziorach, lecz o ³owiskach.

(Senator Kazimierz Kleina: To dotyczy ³owisk.)
St¹d pytanie: jak ta sprawa bêdzie uregulowa-

na? Czy to siê ³¹czy tylko z prawem wodnym, a nie
z Agencj¹ Nieruchomoœci Rolnych, która w³aœci-
wie decyduje o stawach i jeziorach? Wnoszono
g³ównie o to, aby ci, którzy inwestuj¹ w stawy czy
w czêœæ jezior, mogli z tego korzystaæ. Pytanie: jak
bêdzie po³¹czone jedno z drugim? Czy samo ³owis-
ko jest traktowane jako tylko ³owisko, czy to bê-
dzie po³¹czone z dzier¿aw¹?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo.
Te sprawy zosta³y rozstrzygniête w art. 4

omawianej ustawy. To dotyczy rzeczywiœcie sy-
tuacji, kiedy jest zawarta umowa dzier¿awy. Wte-
dy nie rozró¿niamy, czy to tylko i wy³¹cznie jest
umowa z RZGW, tylko uznajemy, ¿e jest to umowa
dzier¿awy, szeroko rozumiana, z mo¿liwoœci¹ jej
przed³u¿enia. I tylko tyle. A wiêc na mocy ustawy
bêdzie mo¿liwoœæ przed³u¿enia wszystkich umów
dzier¿awy, które zosta³y zawarte.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Ale te przepisy nie mówi¹ o agencji nieruchomo-
œci…Przepisszczególny,mamnadziejê, ¿e jeszcze…)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Nie, nie mówi¹.)

Ja sk³adam stosown¹ poprawkê w tej chwili, bo
ju¿ dyskutowaliœmy na ten temat, o tym pierwszeñ-
stwie czy niepierwszeñstwie, czy uznaæ to za prze-
d³u¿enie, czy za zawarcie nowej umowy. Jest to
kwestia sporna. Nawet na posiedzeniu komisji dys-
kutowano, czy to jest faktycznieprzed³u¿enie, czy to
jest zawarcienowejumowy, jak to jest rozstrzygane.
Myœlê, ¿e zuwaginapoprawkê,któr¹ z³o¿y³em,wró-
cimy do tego tematu na posiedzeniu komisji.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Ja tylko chcê dodaæ, Panie Senatorze, ¿e to by³a

poprawka poselska, która uzyska³a pozytywn¹
akceptacjê rz¹du.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichosz.

Senator Lucjan Cichosz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym zapytaæ, czy wszyst-

kie kraje nadba³tyckie w³¹czaj¹ siê w program od-
budowy populacji wêgorza w naszych akwenach
morskich i rzekach.

Czy te kraje – oprócz Niemiec – które ju¿ pan
minister tu wymienia³, maj¹ podobny okres
ochronny, jeœli chodzi o wêgorza? Bo to te¿ jest
wa¿ne. My jako Polska staramy siê prowadziæ po-
litykê rozwojow¹ w przypadku tej ryby. Coœ takie-
go jak chocia¿by po³owy w tym czasie, kiedy wê-
gorz rusza na tar³o, jest chyba szkodliwe. To jest
jak gdyby inny kierunek.

I chcia³bym jeszcze zapytaæ, gdzie pozyskuje-
my narybek wêgorza do zarybiania naszych
dwóch rzek – Odry i Wis³y. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê bardzo za te pytania.
Otó¿ informujê, ¿e Polska jako jeden z ostat-

nich krajów z³o¿y³a program wêgorzowy w Unii
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Europejskiej. Zosta³ on zaakceptowany. Wszyst-
kie kraje ba³tyckie, te, które maj¹ dostêp do akwe-
nów, takie programy posiadaj¹.

Okresy ochronne w poszczególnych progra-
mach s¹ ró¿ne. My akurat mamy miesiêczny
okres ochronny – ju¿ o tym mówiliœmy – i to wyni-
ka z racjonalnej gospodarki rybackiej w zakresie
ochrony. Mamy przekonanie, a nawet pewnoœæ,
¿e ekspertyzy przygotowane przez naszych nau-
kowców w tym wzglêdzie zosta³y sporz¹dzone rze-
telnie i uczciwie. Jak powiedzia³em, to jest nasz
narodowy program i bêdziemy go realizowaæ. Po
trzech latach zostanie on zweryfikowany. Trudno
mi odnosiæ siê do innych krajów, które maj¹ inne
ograniczenia. My mówimy o tym, co jest dla nas
najwa¿niejsze, najcenniejsze.

A je¿eli chodzi o narybek, to oczywiœcie s¹
okreœlone instytucje i firmy, które siê zajmuj¹ t¹
dzia³alnoœci¹. Instytut Rybactwa Œródl¹dowego,
je¿eli chce zarybiaæ, to oczywiœcie dokonuje prze-
targu i zamawia okreœlon¹ iloœæ narybka, który
nastêpnie jest wprowadzany do dorzecza Wis³y
i Odry. Dziêkujê.

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

Senator Leon Kieres:
Na stronie 10 ustawy jest nowelizacja art. 6,

bardzo kompetentna. Mam tylko pewn¹ uwagê,
któr¹ sformu³ujê w formie pytania. Chodzi o oce-
nê wype³niania przez uprawnionego obowi¹zku
prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
Ocena to jest forma kontroli. Otó¿ tak: o wynikach
oceny marsza³ek województwa – to jest ust. 2c –
powiadamia organ administracji publicznej, wy-
konuj¹cy uprawnienia w³aœciciela wód w zakresie
rybactwa œródl¹dowego, niezw³ocznie po up³ywie
terminu wyznaczonego uprawnionemu do ryba-
ctwa do usuniêcia nieprawid³owoœci. Jest kontro-
la, czyli ocena, i ona mo¿e mieæ skutki pozytywne
lub negatywne. Jeœli stwierdzi siê nieprawid³owo-
œci, to w tej ocenie musi siê znaleŸæ polecenie ich
usuniêcia.

Nie informuje siê o tym jednak organu admini-
stracji publicznej, wykonuj¹cego uprawnienia
w³aœciciela. Robi siê to dopiero wtedy, kiedy up³y-
nie termin usuniêcia nieprawid³owoœci, a do tego
musi byæ jeszcze spe³niony warunek nieusuniê-
cia tych nieprawid³owoœci. Jaki w œwietle tego
przepisu mamy stan, jak wygl¹da ta sytuacja?
Mianowicie jest organ wykonuj¹cy uprawnienia
w³aœciciela wód, który nie wie, ¿e wszczêto kon-
trolê. Ta kontrola jest prowadzona i koñczy siê

wynikiem negatywnym dla tego korzystaj¹cego
z wód, o czym siê w³aœciciela wód, czyli wspo-
mnianego organu, nie informuje. I kiedy minie
wyznaczony termin – miesi¹ca, dwóch lub trzech
– na poprawê, a korzystaj¹cy z wody nie polepszy
swojej sytuacji, nie usunie zaniedbañ, dopiero
wtedy informuje siê ten organ.

Moje pytanie jest nastêpuj¹ce: czy ja dobrze
zinterpretowa³em ten przepis? Je¿eli tak, to dla-
czego w³aœciciela wody stawia siê w tak, moim
zdaniem, niekorzystnej sytuacji?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, otó¿ wyjaœniam, ¿e trzeba

wyjœæ od ogólnej definicji racjonalnej gospodarki
rybackiej, która zawsze jest opisana w operacie
rybackim. Dotyczy to przede wszystkim prowa-
dzenia dzia³alnoœci stricte gospodarczej, po³¹czo-
nej z ochron¹ ryb. Wyznaczone instytucje przygo-
towuj¹ operaty tego typu, zaœ nadzór nad realiza-
cj¹ zapisów wynikaj¹cych z operatu prowadzi –
w³aœnie w zakresie tej racjonalnej gospodarki ry-
backiej – marsza³ek województwa, a regionalne
zarz¹dy gospodarki wodnej s¹ tymi instytucjami
publicznymi…

(Senator Leon Kieres: …które s¹ w³aœcicielem.)
Dok³adnie tak.
I RZGW kontroluje umowê, która zosta³a za-

warta, a marsza³ek mo¿e podj¹æ tego typu kontro-
lê. I to jest zapisane. Rzeczywiœcie mo¿e zdarzyæ
siê te¿ tak, ¿e bêdzie nadmierna eksploatacja za-
sobów ¿ywych, co jest odejœciem od zasad zapisa-
nych w racjonalnej gospodarce rybackiej. I w ta-
kiej sytuacji marsza³ek dzia³a poprzez swoje s³u¿-
by, poprzez inspektorów do spraw rybackich, któ-
rzy s¹ wymienieni w tej ustawie i mog¹ tego typu
kontrolê przeprowadziæ. Oni mog¹ w³aœcicielowi
akwenu wodnego zwróciæ uwagê na to, ¿e zapisy
operatu rzeczywiœcie nie s¹ realizowane i wezwaæ
dzier¿awcê do usuniêcia nieprawid³owoœci, do ich
naprawienia, czyli do powrotu do normalnoœci.
W przypadku, gdy dzier¿awca uchyla siê od wyko-
nania poleceñ kontroli marsza³kowskiej czy pole-
ceñ RZGW, istnieje podstawa do wypowiedzenia
umowy. Ta kwestia zosta³a opisana w ustawie,
która ma daæ narzêdzia do kontrolowania, do czu-
wania nad racjonaln¹ gospodark¹ ryback¹, a tak-
¿e nad realizacj¹ umowy zawartej pomiêdzy pod-
miotem, czyli dzier¿awc¹, a RZGW.

(Senator Leon Kieres: Czy mogê?)
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.
To ciekawe pytanie.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, ja siê z tym zgadzam, ja mówi-

³em tylko o nastêpuj¹cej sytuacji, która zreszt¹
wynika z tego przepisu. Hipotetycznie przyjmij-
my, ¿e pan jest RZGW, czyli organem wykonu-
j¹cym funkcjê w³aœciciela, senator Zientarski jest
dzier¿awc¹, a ja jestem marsza³kiem. Tak wiêc
wszczynam postêpowanie kontrolne wobec dzier-
¿awcy, sprawdzam wykonanie obowi¹zku prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, ale nie
mam obowi¹zku pana o tym poinformowaæ. Po-
tem formu³ujê ocenê i jeœli jest ona pozytywna, nie
ma sprawy, chocia¿ z tego przepisu wynika, ¿e te¿
nie mam obowi¹zku pana o niej poinformowaæ,
ale powiedzmy, ¿e stwierdzi³em negatywne zacho-
wania pana senatora Zientarskiego…

(Senator Piotr Zientarski: Dzier¿awcy.)
…czyli dzier¿awcy. Tak jest.
(Weso³oœæ na sali)
Uchowaj, Bo¿e, ¿eby to senator Zientarski pro-

wadzi³.
…i te¿ o tym pana nie informujê, mimo ¿e dzier-

¿awcy wyznaczy³em termin na sanacjê. I jeœli
w przeci¹gu tego terminu ten dzier¿awca nie wy-
kona mojego zalecenia – choæ w zasadzie to nie
jest zalecenie, tylko na³o¿enie obowi¹zku – dopie-
ro wtedy idê do pana i mówiê: Panie Dyrektorze
RZGW, ten i ten dzier¿awca prowadzi nieracjonal-
n¹ gospodarkê i nie wykonuje postanowieñ sfor-
mu³owanych w mojej ocenie. Rozumiem, ¿e wtedy
informujê pana po to, ¿eby ewentualnie rozwi¹za³
pan z dzier¿awc¹ umowê.

Czy nie s¹dzi pan, ¿e organ wykonuj¹cy funkcjê
w³aœciciela powinien byæ wczeœniej informowany
o wyniku kontroli, zw³aszcza jeœli wynik by³ nega-
tywny?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke: Ale chcia³em jesz-
cze zwróciæ uwagê…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Przepraszam, dodam jeszcze, ¿e pan potem

przed³u¿a tê dzier¿awê. W zwi¹zku z tym, je¿eli
Zientarski co pó³ roku pope³nia przestêpstwo…

(Weso³oœæ na sali)
…nie wykonuje tego, po czym naprawia to

w terminie, to pan w ogóle nic o tym nie wie, pan
nie wie, co on robi…

(Senator Leon Kieres: Przepraszam senatora
Zientarskiego, bo ju¿ i tak mam u niego krechê.)

…tak wiêc jest to pewien k³opot.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:

Chcê zwróciæ uwagê na to, ¿e zaproponowane
przepisy wynikaj¹ z okreœlonej pragmatyki, zaœ
kwestia, o któr¹ pyta pan senator, podaj¹c przy-
k³ad okreœlonej sytuacji, wynika z realizacji in-
nych ustaw. Te relacje miêdzy poszczególnymi or-
ganami administracji publicznej reguluje te¿ pra-
wo wodne. Wa¿ne jest tutaj to, ¿eby rzeczywiœcie
ta informacja jak najszybciej dotar³a do w³aœcicie-
la wód, tak aby w przysz³oœci unikn¹æ problemów,
które bêd¹ konsekwencj¹ ewentualnego przed³u-
¿enia umowy. W ustawie precyzujemy zapis, któ-
ry mówi, ¿e przed³u¿enie tej umowy jest obowi¹z-
kiem nieobligatoryjnym, ¿e to jest tylko mo¿li-
woœæ. Mimo to rzeczywiœcie za tê podpowiedŸ
chcia³bym panu bardzo podziêkowaæ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To po-
winna byæ autopoprawka.)

Mam nadziejê, ¿e w praktyce te zapisy bêd¹
funkcjonowaæ w³aœciwie, bowiem mamy tu do
czynienia z instytucjami, które, jak powiedzieliœ-
my, niekoniecznie tylko i wy³¹cznie podporz¹dko-
wane s¹ ministrowi rolnictwa. Musimy podejmo-
waæ wspó³pracê z ministrem œrodowiska i z orga-
nami mu podlegaj¹cymi, czyli z regionalnymi za-
rz¹dami gospodarki wodnej, a tak¿e uwzglêdniaæ
inne ustawy, na przyk³ad prawo wodne. To zaga-
dnienie jest doœæ szerokie, obejmuje bowiem
wspó³pracê miêdzyresortow¹, a w kwestiach pra-
wnych dotyka równie¿ innych ustaw.

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

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, chcia³em podziêkowaæ za od-

powiedŸ na moje pytanie dotycz¹ce wêgorza – py-
ta³em o niego i udzieli³ mi pan bardzo szczegó³o-
wej informacji. A tak na marginesie, to pan sena-
tor Jurcewicz potrafi zakpiæ z rzeczy nawet bardzo
powa¿nych, no, ale nie o to tu chodzi.

Chcê zadaæ panu ministrowi pytanie dotycz¹ce
wspó³pracy ministerstwa rolnictwa z Minister-
stwem Œrodowiska w sprawie praktycznej ochro-
ny gatunkowej ryb, a tak¿e w sprawie walki z kor-
moranem. Równie¿ pan minister – odpowiadaj¹c
mi na pytanie o tego wêgorza – zwróci³ uwagê na
problemy zwi¹zane z uzgodnieniami minister-
stwa rolnictwa z Ministerstwem Œrodowiska w za-
kresie mo¿liwoœci po³owowych rybaków. Mia³em
okazjê obserwowaæ dyskusjê przedstawiciela pa-
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na ministra z ministrem œrodowiska i widaæ by³o,
¿e w sprawie ochrony przed kormoranami czy
w kwestiach zwi¹zanych z po³owami ryb nie ma
wspólnego stanowiska.

St¹d mam do pana ministra pytanie: czy ta sy-
tuacja w najbli¿szym czasie siê zmieni? Jak widzi
pan poprawê wspó³pracy miêdzy resortami?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Senatorze, tak, mam nadziejê, ¿e bêdzie

ta wspó³praca, któr¹ w tym wzglêdzie podjêliœmy
z g³ównym konserwatorem przyrody i z mini-
strem œrodowiska. Przede wszystkim musimy
wytyczyæ pola naszej wspó³pracy. Z punktu wi-
dzenia interesu pañstwowego wa¿ne s¹ dwa cele,
pierwszym z nich jest mo¿liwoœæ prowadzenia
swobodnej dzia³alnoœci gospodarczej przez
okreœlone œrodowiska. Drug¹ kwesti¹ jest to, ¿e
musimy pamiêtaæ i o zachowaniu ¿ywych zaso-
bów dla przysz³oœci. I musimy siê tego razem,
wspólnie nauczyæ. Nie mo¿e byæ tak, ¿e bêdziemy
tylko i wy³¹cznie eksploatowaæ zasoby ¿ywe, bez
dostrzegania koniecznoœci ich ochrony; nie mo¿e
byæ te¿ sytuacji odwrotnej. Poszukujemy tu
wci¹¿ pewnego modelu.

Chcê powiedzieæ, ¿e jeœli chodzi o tê wspó³pra-
cê, mamy bardzo wiele pozytywnych przyk³adów,
chocia¿by w zakresie ochrony ¿ywych zasobów
w Zatoce Puckiej czy w zakresie wyznaczania ob-
szarów chronionych w ramach sieci Natura 2000.
Próbujemy te cele osi¹gaæ, chocia¿ przyznajê, ¿e
potrzeba bardzo wielu dobrych i m¹drych argu-
mentów, popartych danymi naukowymi, bada-
niami naukowymi. To wszystko powinno wyzna-
czaæ pole, które ma byæ tym polem wspólnym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Senator Chróœcikowski z³o¿y³ do protoko³u
swoje wyst¹pienie… poprawkê.

Wobec tego informujê, ¿e lista mówców zosta³a
wyczerpana. Nikt nie chce zabraæ g³osu.

Skoro nikt nie biegnie do mnie z wnioskami le-
gislacyjnymi, zamykam dyskusjê.

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

(G³os z sali: Panie Marsza³ku, jest poprawka,
wiêc…)

Ja ju¿ o tym mówi³em.
(G³os z sali: Ale musi byæ posiedzenie komisji.)
Ano rzeczywiœcie, przepraszam, tak, bo jest po-

prawka.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszê Komisjê Rolnictwa i Roz-
woju Wsi o ustosunkowanie siê do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Ustawodawcz¹. Jest on zawarty
w druku nr 935, a sprawozdanie komisji w druku
nr 935S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji, senatora Piotra Zientarskiego, o usto-
sunkowanie siê do wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie Prze-

wodnicz¹cy Krajowej Rady S¹downictwa! Wyso-
ka Izbo!

Jest to projekt nowej ustawy, a wiêc nie inicja-
tywa poprawiaj¹ca czy zmieniaj¹ca, jest to pro-
jekt ca³kowicie nowej ustawy powsta³y z inicjaty-
wy Senatu, który zawiera przepisy reguluj¹ce
w³aœciwoœæ, w³aœciwie kompetencje, ustrój Kra-
jowej Rady S¹downictwa, sposób jej dzia³ania
oraz stosowane przez ni¹ procedury, a tak¿e
przewiduje nowelizacjê przepisów innych ustaw
w celu zachowania spójnoœci i komplementarno-
œci norm tworz¹cych porz¹dek prawny. Projekto-
wana ustawa ma na celu przede wszystkim do-
stosowanie systemu prawa do wyroku Trybuna-
³u Konstytucyjnego z 19 listopada 2009 r., ale nie
ogranicza siê do tego i nie jest ona realizowana
w trybie wykonywania orzeczeñ Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, w tym naszym ograniczonym try-
bie regulaminowym. Jest to, jak ju¿ powiedzia-
³em, projekt ca³ej nowej regulacji. Regulacji bar-
dzo istotnej, bo przecie¿ regulacji dotycz¹cej in-
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stytucji o charakterze konstytucyjnym, Krajowej
Rady S¹downictwa.

Projektowana ustawa wskazuje najwa¿niejsze
kompetencje KRS, i na to chcia³bym zwróciæ uwa-
gê, a tak¿e procedury miêdzy innymi wy³aniania
i przedstawiania prezydentowi kandydatów na
stanowisko sêdziowskie. Przypominam, ¿e Krajo-
wa Rada S¹downictwa sk³ada siê z dwudziestu
piêciu cz³onków, w tym szeœciu parlamentarzy-
stów, czyli czterech pos³ów i dwóch senatorów.

Koniecznoœæ w³¹czenia do ustawy doœæ obszer-
nej materii, w szczególnoœci z zakresu postêpowa-
nia przed KRS, przes¹dzi³a o kierunku prac legis-
lacyjnych. Uzupe³nianie ustawy z 2001 r. o nie-
zbêdne przepisy – dla przyk³adu podam przepis
mówi¹cy o tym, ¿e Krajowa Rada S¹downictwa
przedstawia prezydentowi kandydata na urz¹d
prokuratora generalnego, to jest przyk³ad tylko
dostosowania do aktualnych przepisów praw-
nych – doprowadzi³o do nieomal dwukrotnego
zwiêkszenia jej objêtoœci. Przy tym musia³oby
dojœæ równie¿ do zmiany brzmienia wiêkszoœci je-
dnostek redakcyjnych, z jakich zbudowany jest
ten akt normatywny. Dlatego nale¿a³o wyst¹piæ
z projektem, jak ju¿ wspomnia³em, nowej ustawy
o Krajowej Radzie S¹downictwa, wychodz¹cej na-
przeciw zarówno swego rodzaju wytycznym sfor-
mu³owanym przez trybuna³ w przywo³anym wy-
roku z dnia 19 listopada 2009 r., jak i postulatom
zg³aszanym przez sam¹ Radê i Ministerstwo
Sprawiedliwoœci.

Muszê powiedzieæ, ¿e wspó³praca z tymi orga-
nami w trakcie pierwszego czytania, na etapie
przygotowania do pierwszego czytania, a tak¿e po
pierwszym czytaniu by³a doœæ intensywna i sk³a-
dam na rêce pana marsza³ka poprawki do projek-
tu ustawy, bêd¹ce wynikiem tej wspó³pracy. S¹ to
poprawki merytoryczne, doœæ istotne, co do któ-
rych by³y pewnego rodzaju w¹tpliwoœci, ale w su-
mie uda³o siê, mo¿na powiedzieæ, pogodziæ intere-
sy prawne, bo to nawet s¹ sprzeczne interesy, Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci i Krajowej Rady
S¹downictwa.

Chodzi³o na przyk³ad o sytuacjê, kiedy mamy
do czynienia z wiêksz¹ liczb¹ kandydatów na jed-
no miejsce. W tej chwili zdarza siê w praktyce tak,
¿e jest ich od kilkunastu do kilkudziesiêciu na je-
dno miejsce. Do tej pory by³a tego rodzaju regula-
cja, ¿e Rada podejmowa³a uchwa³y co do poszcze-
gólnych osób, jeœli by³o jedno miejsce, to pozyty-
wn¹ co do jednej, negatywne co do pozosta³ych.
Ministerstwo przedstawi³o tak¹ sytuacjê, ¿e oso-
ba, która nie zosta³a wytypowana, przedstawio-
na, zaskar¿y³a uchwa³ê i wygra³a w S¹dzie Najwy-
¿szym, a miejsce by³o ju¿ obsadzone. W zwi¹zku
z tym w tej chwili wprowadzamy tak¹ regulacjê, ¿e
uchwa³a bêdzie jedna co do wszystkich, uprawo-
mocnia siê w stosunku do tych osób, które jej nie

zaskar¿y³y, a jeœli bêdzie zaskar¿ona, nie mo¿e
byæ wykonana, czyli to miejsce nie bêdzie ju¿ zajê-
te przez osobê wytypowan¹. Wszystko siê prze-
ci¹gnie, ale z drugiej strony stwarza to realn¹
mo¿liwoœæ wyegzekwowania tej wygranej sprawy
przed S¹dem Najwy¿szym. To jest przyk³ad.

Ale s¹ i inne istotne zmiany. Mianowicie takie,
¿e na przyk³ad…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Panie Senatorze, ale to jest stanowisko komisji?
(SenatorPiotrZientarski:Nie, to s¹ ju¿poprawki.)
Po³¹czyliœmy to, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
No, dobrze, ale…
(Senator Piotr Zientarski: Taka jest…)
Ale proceduralnie to… Chyba ¿e by³y przewo-

dnicz¹cy komisji regulaminowej zgodzi siê na to,
¿e przymkniemy na to oko.

(Senator Piotr Zientarski: Przedstawiam po-
prawki do tego projektu i wskazujê, ¿e tak po-
wiem, historiê ich tworzenia. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Sk³adam to, proszê

bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy maj¹ pañstwo jakieœ pytania? Chwilowo
pytañ nie ma.

Czy przedstawiciel rz¹du, czyli pan minister
Dzialuk, b¹dŸ przedstawiciel Krajowej Rady
S¹downictwa, wiceprzewodnicz¹cy Ryszard Pêk,
chcieliby zabraæ g³os? Nie.

Dziêkujê bardzo.
Wobec tego, proszê pañstwa, mo¿emy przejœæ

do dyskusji.
Informujê…
(Senator Leon Kieres: Ja chcê zabraæ g³os.)
Bardzo proszê, Panie Senatorze.
Wobec tego otwieram dyskusjê.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wypada jednak w przypadku inicjatywy usta-

wodawczej Senatu, i to w sprawie kompleksowego
uregulowania sytuacji organu konstytucyjnego,
jakim jest Krajowa Rada S¹downictwa, zabraæ
g³os. To nie jest inicjatywa polegaj¹ca na noweli-
zacji obowi¹zuj¹cej ustawy. Inicjatywa ta odnosi
siê do spraw polskiego wymiaru sprawiedliwoœci
i organu, który ma w pewnym stopniu staæ na
stra¿y niezale¿noœci tego wymiaru i niezawis³oœci
sêdziowskiej. Uwa¿am, ¿e jest to ustawa bardzo
potrzebna, nie tylko w œwietle stanowiska Trybu-
na³u Konstytucyjnego, który zwraca³ uwagê na
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pewne problemy zwi¹zane z relacj¹ miêdzy obec-
nie obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ a konstytucj¹.

Krajowa Rada S¹downictwa jest tym organem,
który w sferze swojej dzia³alnoœci powinien byæ
przedmiotem szczególnej uwagi organów publi-
cznych, a zw³aszcza polskiego parlamentu. Przy-
pominam pañstwu, ¿e przewodnicz¹cy Krajowej
Rady S¹downictwa sk³ada przed Wysok¹ Izb¹ in-
formacje na temat dzia³alnoœci Krajowej Rady
S¹downictwa. Do tej pory – bêdê mówi³ bardzo
krótko – pojawi³y siê zw³aszcza problemy doty-
cz¹ce stosunków miêdzy ministrem sprawiedli-
woœci a Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa. Problemy te
nie maj¹ charakteru konstytucyjnego, ale na tle
obowi¹zuj¹cej ustawy dochodzi³o do pewnych
rozbie¿noœci, czy, powiedzmy, dyskusji na temat
pola dzia³ania Krajowej Rady S¹downictwa
w sferze wykonywania konstytucyjnych i usta-
wowych obowi¹zków.

W moim przekonaniu ustawa rozwi¹zuje te pro-
blemy. Porz¹dkuje równie¿ zagadnienia zwi¹zane
z ustrojem Krajowej Rady S¹downictwa, z wykony-
waniem jej kompetencji, problematykê relacji miê-
dzy Krajow¹ Rad¹ S¹downictwa a naborem na sta-
nowiska sêdziego czy te¿ sprawy zwi¹zane z awan-
sem, przejœciem w stan spoczynku oraz postêpo-
wania dyscyplinarne. Uwa¿am, ¿e powinniœmy po-
przeæ tê ustawê, niezale¿nie od pewnych proble-
mów, które siê ujawni³y, z rozumieniem niektó-
rych instytucji zawartych w tej ustawie, czy posta-
nowieñ. Dochodzi³o nawet, o czym trzeba powie-
dzieæ, do pewnych sporów miêdzy nami, senatora-
mi a panem ministrem sprawiedliwoœci, te¿ sena-
torem, o kierunki przyjmowanych rozwi¹zañ. Wy-
daje mi siê jednak, ¿e dosz³o do wypracowania pe-
wnych kompromisowych rozwi¹zañ.

Zauwa¿y³em jeszcze cztery inne problemy. Nie
maj¹ mo¿e istotnego znaczenia, ale zg³aszam
cztery poprawki, które by uporz¹dkowa³y to re-
dakcyjnie lub te¿ pozwoli³y jaœniej sformu³owaæ
intencje ustawodawcy. Zg³aszam te poprawki
i proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej ustawy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Mam wniosek, Panie Marsza³ku. Sk³adam

wniosek o wyznaczenie Komisji Ustawodawczej
takiego terminu posiedzenia, a¿eby na tym posie-
dzeniu by³o mo¿liwe g³osowanie nad t¹ inicjaty-
w¹. Jest mo¿liwe zwo³anie komisji na jutro, na
8.00 rano.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Mam nadziejê.
Dziêkujê bardzo.
Problem jest taki, ¿e dla po³¹czonych komisji

jest to… No, akurat Komisja Ustawodawcza jest
dosyæ luŸna, ale komisja praw cz³owieka ma na
tym posiedzeniu cztery ustawy, uczestniczy
w przedk³adaniu sprawozdañ, wiêc mog¹ tu byæ
pewne k³opoty. Zale¿y od tego, jak to bêdzie wy-
gl¹da³o. Trudno mi wiêc coœ obiecaæ, tym bardziej
¿e to dwie komisje musz¹ siê spotkaæ.

Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli pan senator Kieres

i pan senator Zientarski.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marsza³ku, ten

termin jest ju¿ ustalony z komisj¹ praw cz³owieka.)
Tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak, dosta³em infor-

macjê.)
No to bardzo siê cieszê. Dobrze.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Po przed³o¿eniu sprawozdania bêdziemy mogli
przyst¹piæ do trzeciego czytania.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy.

Przypominam, ¿e jest to projekt ustawy wyko-
nuj¹cy orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego.
Zawarty jest w druku nr 920, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 920S.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, sena-
tora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy. Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tak jak wspomnia³ pan marsza³ek, jest to usta-

wa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjne-
go. Najkrócej rzecz bior¹c, trybuna³ zakwestiono-
wa³ okreœlenie, ¿e skazanemu nale¿y siê po³owa
minimalnej pensji. Trybuna³ co prawda zgodzi³ siê
z faktem, ¿e z jednej strony osoby skazane maj¹
czêstokroæ ni¿sze kwalifikacje i pracuj¹ mniej wy-
dajnie, z drugiej zaœ strony maj¹ niewielkie mo¿li-
woœci wspó³uczestniczenia w okreœleniu warun-
ków umów, ale uzna³, ¿e powinny otrzymywaæ ta-
kie samo wynagrodzenie jak inni pracownicy, wy-
konuj¹cy podobn¹ pracê. Dyskutowaliœmy o tym.
Ostatecznie komisja sk³ada wniosek, a w³aœciwie
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dwie komisje, bo tutaj dzia³a³a równie¿ Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej, o przyjêcie ustawy
bez poprawek. Zastanawialiœmy siê nad tym
i wiem, ¿e za chwilê bêd¹ wniesione poprawki. Ja
ich oczywiœcie nie przedstawiam. Chcê tylko po-
wiedzieæ, nie kwestionuj¹c oczywiœcie rozstrzyg-
niêcia Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e ta ustawa
czyni zadoœæ wyrokowi, czyli wyraŸnie wskazuje,
¿e skazanemu nale¿y siê minimalne wynagrodze-
nie, nie po³owa, tylko ca³oœæ. To jest istota tego roz-
strzygniêcia.

Nale¿y jednak wzi¹æ pod uwagê fakt, powodu-
j¹cy pewne uzasadnione obawy, ¿e trudniej jest
zorganizowaæ stanowisko pracy dla skazanego.
Ono kosztuje specjalnie, bo jest zwi¹zane z inny-
mi warunkami. Z zwi¹zku z tym pomyœleliœmy, ¿e
dobrze by by³o, aby istnia³ fundusz aktywizacji za-
wodowej skazanych. Wtedy skazani dostawaliby,
najkrócej mówi¹c, ca³oœæ tego wynagrodzenia, ale
by³yby pewne potr¹cenia na ten fundusz, w³aœnie
po to, ¿eby mo¿na by³o wspomagaæ stanowiska
pracy. Wiem, ¿e w tym kierunku maj¹ iœæ popraw-
ki. Jak powiedzia³em przed chwil¹, my tylko za-
stanawialiœmy siê nad tym w ramach dyskusji,
a komisje przyjê³y ustawê bez poprawek.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: To
jest dyskusyjne, bo ci skazani ju¿ p³ac¹ na Fun-
dusz Pomocy Postpenitencjarnej.)

Tak, ale p³acili od po³owy, a teraz bêd¹ mieli ca-
³oœæ p³acy minimalnej.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Aha,
wiêc tê po³ow¹ tu, a po³owê tu.)

Nie, nie! Po³owa nie bêdzie zabierana. Nie, to
nie jest tak, ¿e dodajemy po³owê i po³owê zabiera-
my. Tak nie jest, absolutnie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
To pytanie do pana senatora sprawozdawcy i byæ

mo¿e równie¿ do przedstawicieli Centralnego Za-
rz¹duS³u¿byWiêziennej,którychtutajwidzênasali.

Mo¿e by³by pan uprzejmy powiedzieæ, jakie s¹
aktualnie te potr¹cenia i jakie bêd¹ te nowe? Bo
skazany, jak pan powiedzia³, bêdzie dostawa³ pie-
ni¹¿ki. Jakie wiêc s¹ teraz potr¹cenia i jakie bêd¹
te nowe? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jakie to s¹ koszty dla bud¿etu?
Bo teraz jest 50%, a mówimy, ¿e bêdzie 100%.
A wiêc od nowego roku bêdzie 1400 z³.

I trzecie. Jaka jest skala zatrudnienia? Ilu tych
ludzi pracuje? Bo to siê bêdzie wi¹za³o z tym dru-
gim pytaniem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Co do skali zatrudnienia, to nie wiem, mo¿e

przedstawicielstwo… Nie jestem w stanie odpo-
wiedzieæ. Jeœli zaœ chodzi o pytanie…

(G³os z sali: Skutki dla bud¿etu.)
Skutki dla bud¿etu. Zosta³o stwierdzone, ¿e ta

ustawa poci¹gnie za sob¹ wzrost obci¹¿enia dla
bud¿etu z tytu³u wy¿szych wydatków na poczet
tych wynagrodzeñ. Ale miejmy nadziejê, ¿e fun-
dusz, który pomo¿e tworzyæ nowe miejsca pracy,
zminimalizuje ten deficyt. Z tym ¿e chcê powie-
dzieæ, i¿ ta ustawa nie bêdzie burzy³a tegoroczne-
go bud¿etu, poniewa¿ bêdzie ona obowi¹zywaæ od
9 marca przysz³ego roku. Tyle trybuna³ da³ na wy-
konanie tej ustawy – publikacja tego wyroku na-
st¹pi³a 8 marca 2010 r., wiêc ustawa wejdzie w ¿y-
cie 9 marca 2011 r.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Czy

tego rodzaju regulacja prawna nie spowoduje
ograniczenia zatrudnienia skazanych? Szczegól-
nie, je¿eli skazany ma byæ zatrudniony za co naj-
mniej minimaln¹ p³acê, a na rynku jest du¿o lu-
dzi, którzy posiadaj¹ wykszta³cenie, przygotowa-
nie, s¹ wolni i gotowi do zatrudnienia równie¿ za
minimaln¹ p³acê. Tu siê rodzi pytanie, na ile ska-
zani bêd¹ atrakcyjni dla pracodawcy.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, oczywiœcie takie obawy istnie-

j¹. My wykonujemy orzeczenie Trybuna³u Kon-
stytucyjnego, jesteœmy tym zwi¹zani. Jednak na-
przeciw tym obawom, które s¹ uzasadnione, ab-
solutnie tak, wychodz¹ poprawki. Myœlê, ¿e sena-
tor, który bêdzie przedstawia³ poprawki, uzupe³ni
tê myœl. Te obawy s¹ uzasadnione i g³ównie one
by³y podstaw¹ do przygotowania poprawek.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Dziêkujê.)
Wiêcej pytañ nie s³yszê.
Czy przedstawiciel rz¹du…
(G³os z sali: Minister Wrona.)
Nie, nie ma ministra.
(G³os z sali: Jest.)
A, przepraszam, jest minister Wrona. Dobrze.
Proszê bardzo, panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Projektowane rozwi¹zania, które dotycz¹ osób

skazanych na karê pozbawienia wolnoœci i ich za-
trudnienia, w³aœciwie nie powinny siê ograniczaæ
wy³¹cznie do tego przepisu zakwestionowanego
przez Trybuna³ Konstytucyjny w dniu 23 lutego
2010 r. i polegaæ wy³¹cznie na okreœleniu mini-
malnej p³acy. Tutaj mamy bowiem do czynienia
z wiêkszym problemem, dotycz¹cym nie tylko tej
minimalnej p³acy, aczkolwiek oczywiœcie trzeba
siê zgodziæ z trybuna³em, ¿e nie powinno byæ ta-
kiego ograniczenia. Gdyby bowiem przyj¹æ roz-
wi¹zania, które koncentruj¹ siê wy³¹cznie na
zwiêkszeniu wysokoœci wynagrodzenia przys³u-
guj¹cego zatrudnionym odp³atnie osobom pozba-
wionym wolnoœci, to wed³ug analiz przeprowa-
dzonych w Centralnym Zarz¹dzie S³u¿by Wiêzien-
nej w stosunkowo krótkim czasie wiêziennictwo
mog³oby utraciæ nawet do dziesiêciu tysiêcy
miejsc pracy dla osób skazanych. Tymczasem za-
trudnienie osób pozbawionych wolnoœci w trakcie
pobytu w jednostce penitencjarnej traktowane
byæ powinno jako jeden z podstawowych œrodków
maj¹cych na celu readaptacjê spo³eczn¹ skaza-
nych. Chyba nikogo nie trzeba do tego przekony-
waæ. Aktywnoœæ zawodowa w czasie odbywania
kary nie tylko umo¿liwia skazanym zdobycie od-
powiednich kwalifikacji, co u³atwia póŸniejsze za-
trudnienie, ale przede wszystkim wykszta³ca na-
wyk pracy, co stanowi istotny element zapobiega-
nia powrotowi do przestêpstwa. Ponadto, co te¿
istotne, pozwala na sp³atê zobowi¹zañ alimenta-
cyjnych, kar, grzywien, udzielanie pomocy finan-
sowej rodzinom. Nie do przecenienia jest równie¿
bezpoœredni wp³yw pracy osadzonych na poprawê
atmosfery wychowawczej w jednostkach peniten-
cjarnych oraz na ich bezpieczeñstwo.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zg³oszone poprawki dotycz¹ stworzenia dla pod-
miotów gospodarczych zatrudniaj¹cych skaza-
nych odpowiednich bodŸców do podjêcia dzia³añ,
maj¹cych na celu zarówno stworzenie nowych

miejsc pracy dla osób pozbawionych wolnoœci,
jak te¿ ochronê miejsc pracy ju¿ istniej¹cych.
Czyli jest to ta dodatkowa regulacja, o której po-
zwoli³em sobie wspomnieæ w czasie mojego krót-
kiego wyst¹pienia na posiedzeniu po³¹czonych
komisji, które rozpatrywa³y ten projekt w pier-
wszym czytaniu. W imieniu ministra sprawiedli-
woœci wskazywa³em na brak w pierwotnym pro-
jekcie tych regulacji. Chcia³bym tutaj wyraziæ du-
¿¹ satysfakcjê, ¿e zosta³a zg³oszona poprawka...

(Senator Leon Kieres: Zostanie zg³oszona.)
…zostanie zg³oszona poprawka, która przewi-

duje jednolite i równe dla wszystkich podmiotów
zatrudniaj¹cych skazanych rozwi¹zania. Ta regu-
lacja ma wp³yw zarówno na skazanych zatrudnio-
nych w zak³adach karnych i aresztach œledczych,
jak równie¿ w przywiêziennych zak³adach pracy
oraz na skazanych wykonuj¹cych pracê na rzecz
podmiotów pozawiêziennych, czyli równie¿ pra-
codawców prywatnych. Trzeba powiedzieæ, ¿e to
te trzy kategorie podmiotów dokonuj¹ zatrudnie-
nia. A wiêc jest tak zwane wewnêtrzne zatrudnie-
nie w zak³adach karnych i w aresztach œledczych,
zatrudnienie w przywiêziennych zak³adach pra-
cy, które notabene te¿ mog¹ mieæ ró¿n¹ formê
prawn¹, miêdzy innymi formê przedsiêbiorstwa
pañstwowego, jest te¿ trzecia kategoria tych pod-
miotów zatrudniaj¹cych, czyli podmioty pozawiê-
zienne, pracodawcy prywatni.

Nie podejmuj¹c siê w tej chwili bardzo szczegó-
³owej analizy przed³o¿onych rozwi¹zañ normaty-
wnych, dodam, ¿e polski system penitencjarny
traktuje pracê w trakcie odbywania kary pozba-
wienia wolnoœci jako jeden z najwa¿niejszych ele-
mentów procesu wychowawczego. Informacyjnie
mo¿na podaæ, ¿e w 2003 r. zatrudniano jedynie
czternaœcie tysiêcy skazanych, a w ostatnim
okresie wielkoœæ zatrudnienia zwiêkszy³a siê
dwukrotnie, do dwudziestu oœmiu tysiêcy osób.
Spad³ równie¿ wskaŸnik bezrobocia wœród skaza-
nych z 48% do poziomu 33%.

Warto zaznaczyæ, ¿e Zalecenie Rec (2006)2 Ko-
mitetu Ministrów do pañstw cz³onkowskich Rady
Europy w sprawie Europejskich Regu³ Wiêzien-
nych, które zosta³o przyjête przez Komitet Mini-
strów Rady Europy w dniu 11 stycznia 2006 r., za-
wiera w aneksie do zalecenia Rec2006/2, w pun-
kcie 26.9, zalecenia odnoœnie do roli w³adz wiê-
ziennych, jeœli chodzi o zagwarantowanie pracy
wiêŸniom, stanowi¹c, ¿e w³adze wiêzienne zape-
wniaj¹ pracê wiêŸniom albo we w³asnym zakresie,
albo we wspó³pracy z prywatnymi podmiotami
wewn¹trz lub na zewn¹trz zak³adu. Jest to wiêc
powinnoœæ pañstwa, realizowana przez wyspecja-
lizowan¹ instytucjê, jak¹ jest S³u¿ba Wiêzienna.
S³uszne jest zatem, aby w celu zapobie¿enia za-
rzutom nierespektowania przez pañstwo polskie
Europejskich Regu³ Wiêziennych zosta³a podjêta
szeroka inicjatywa ustawodawcza, dotycz¹ca nie
tylko p³acy minimalnej, co wykonuje orzeczenie
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sygnalizacyjne Trybuna³u Konstytucyjnego, ale
zawieraj¹ca równie¿ szersze uregulowania doty-
cz¹ce zatrudniania, których bêdzie dotyczy³a ta
poprawka i do których postanowi³em odnieœæ siê
w tym wyst¹pieniu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania?
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, dziêkujê za, jak zawsze, mery-

toryczne i kompetentne przedstawienie proble-
mu.

Chcia³bym zadaæ szczegó³owe pytania, skorzy-
stam tu równie¿ z obecnoœci przedstawicieli Cen-
tralnego Zarz¹du S³u¿by Wiêziennej. Jakie s¹
obecnie potr¹cenia dotycz¹ce tych skazanych?
Bo potr¹ca siê im z ka¿dej wyp³aty jakieœ sumy,
a jednoczeœnie mówi siê, ¿e nastêpuje wzrost
o 100%. W zwi¹zku z tym o ile faktycznie podnie-
siemy im p³acê, skoro maj¹ 50%, a tutaj s¹ jakieœ
potr¹cenia? Chcia³bym ustaliæ, jaki faktycznie
bêdzie tu wzrost. Czy to bêdzie 70, 60, 80%? Bo
z tego, gdy pomno¿ymy przez dwadzieœcia osiem
tysiêcy osób, wyjdzie nam koszt ca³ego przed-
siêwziêcia.

I drugie pytanie: ile to bêdzie kosztowa³o bu-
d¿et pañstwa. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Przede wszystkim chcê powiedzieæ, ¿e ta mini-

malna p³aca, która zosta³a zakwestionowana
przez Trybuna³ Konstytucyjny, w wysokoœci 50%
minimalnego wynagrodzenia za pracê, to jest
oczywiœcie p³aca w³aœnie minimalna i ¿e otrzymu-
je j¹ tylko jakaœ czêœæ skazanych. Zdecydowana
wiêkszoœæ otrzymuje p³acê wy¿sz¹. A wiêc to nie
jest tak, ¿e mo¿emy powiedzieæ, i¿ z tej zmiany bê-
dzie wynika³a automatyczna koniecznoœæ pod-
wy¿ki, bo to bêdzie dotyczy³o tylko tej grupy za-
trudnionych skazanych, która otrzymuje p³acê
rzeczywiœcie minimaln¹. A takich nie jest du¿o.

Je¿eli chodzi o te potr¹cenia, to zgodnie
z art. 125 §1 kodeksu karnego wykonawczego
skazany otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone
o 20%, któr¹ to czêœæ przeznacza siê na cele po-
mocy postpenitencjarnej. Ze œrodków tych, zgod-
nie z art. 43, udziela siê pomocy osobom zatrud-
nionym z zak³adów karnych i aresztów œledczych
oraz ich rodzinom. Z tego funduszu przekazuje siê

równie¿ œrodki dla osób pokrzywdzonych prze-
stêpstwem i ich rodzin. Rocznie z tego funduszu
dystrybuuje siê œrodki w wysokoœci oko³o 20 mi-
lionów z³, które pochodz¹ w³aœnie z potr¹ceñ z wy-
nagrodzenia osób pozbawionych wolnoœci. A wiêc
20 milionów z³ to jest globalna wysokoœæ potr¹ceñ
z wynagrodzenia osób pozbawionych wolnoœci.
Dodatkowo ten fundusz uzyskuje równie¿ œrodki
finansowe pochodz¹ce z dotacji, darowizn, zapi-
sów i zbiórek. I tyle mogê powiedzieæ, je¿eli chodzi
o dane, którymi tutaj dysponujê.

Mamy równie¿ dane dotycz¹ce struktury za-
trudnienia osób pozbawionych wolnoœci i ich li-
czebnoœci, o których tutaj Wysokiemu Senatowi
mówi³em. To s¹ w³aœnie te liczby w poszczegól-
nych latach z podzia³em na przywiêzienne przed-
siêbiorstwa, przywiêzienne gospodarstwa pomoc-
nicze, produkcjê nak³adcz¹, kontrahentów ze-
wnêtrznych, zatrudnienie na w³asny rachunek
oraz prace porz¹dkowe i pomocnicze. No i na przy-
k³ad w 2007 r. zatrudnienie odp³atne dotyczy³o
prawie osiemnastu tysiêcy skazanych pozbawio-
nych wolnoœci. Je¿eli chodzi o tê dynamikê, tak
jak mówi³em, obserwowaliœmy w ostatnich latach
praktycznie dwukrotny wzrost liczby osób za-
trudnionych. Chcielibyœmy to utrzymaæ.

Je¿eli zaœ chodzi o ocenê skutków regulacji,
a w szczególnoœci tego ich elementu, który doty-
czy skutków finansowych, to jej wp³yw na docho-
dy i wydatki bud¿etu jest nastêpuj¹cy. Ta regula-
cja w zakresie, w jakim wype³nia wyrok Trybuna-
³u Konstytucyjnego, spowoduje skutki finansowe
w wysokoœci oko³o 67 milionów z³. To bezpoœre-
dnio wynika w³aœnie z podwy¿szenia tej p³acy mi-
nimalnej, czyli ze zmian w art. 123 §2 kodeksu
karnego wykonawczego, który zgodnie z projek-
tem wejdzie w ¿ycie 1 marca 2011 r. O tê kwotê
zwiêksz¹ siê œrodki przewidziane w ca³ym 2011 r.
na wynagrodzenia skazanych zatrudnionych przy
finansowanych z bud¿etu pañstwa pracach po-
rz¹dkowych i pomocniczych wykonywanych na
rzecz jednostek organizacyjnych s³u¿by wiêzien-
nej, przy za³o¿eniu zachowania oœmiu tysiêcy od-
p³atnych etatów kalkulacyjnych zwi¹zanych
z tym zatrudnieniem. Wielkoœæ wydatków na wy-
nagrodzenia skazanych zgodna z aktualnym bu-
d¿etem wynosi 74 miliony 835 tysiêcy z³. Szacuje
siê, ¿e w 2011 r. te wydatki wzrosn¹ do poziomu
142 milionów z³. W tej prognozie uwzglêdniono
zarówno planowany wzrost minimalnego wyna-
grodzenia wszystkich pracowników z dniem 1 sty-
cznia 2011 r. do wysokoœci 1 tysi¹c 385 z³ miesiê-
cznie, jak i wzrost od 1 marca 2011 r. wynagrodze-
nia skazanych pracuj¹cych do poziomu tego¿
w³aœnie wynagrodzenia, czyli wzrost dwukrotny
w stosunku do stanu sprzed nowelizacji. W pozo-
sta³ym zakresie nowelizacja nie wymaga dodatko-
wych wydatków z bud¿etu pañstwa, wrêcz przeci-
wnie – poprzez zwiêkszenie wynagrodzenia osób
pozbawionych wolnoœci do wysokoœci co najmniej
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p³acy minimalnej zwiêksz¹ siê równie¿ wp³ywy
bud¿etowe z tytu³u podatku dochodowego od
osób fizycznych. Zwiêkszone bêd¹ kwoty przeka-
zywane z tytu³u sk³adek na ubezpieczenie spo³e-
czne i na Fundusz Pracy. Mo¿na równie¿ dodaæ,
¿e w przypadku ograniczenia nowelizacji jedynie
do realizacji wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
nale¿a³oby siê liczyæ z szybk¹ utrat¹ zatrudnie-
nia, tak jak mówi³em, przez oko³o dziesiêæ tysiêcy
osób pozbawionych wolnoœci. Tym samym dodat-
kowo, poza bezpoœrednim kosztem realizacji wy-
roku, czyli oko³o 67 milionami rocznie, jak ju¿ te¿
mówi³em, trzeba by siê by³o liczyæ z utrat¹ przez
bud¿et pañstwa wp³ywu w wysokoœci oko³o 2 mi-
lionów z³ miesiêcznie z tytu³u podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Trzeba by siê równie¿ li-
czyæ z ni¿szymi wp³ywami z tytu³u sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne, w ka¿dym miesi¹cu to
by³yby dalsze 2 miliony z³, oraz obni¿eniem wp³y-
wów z tytu³u sk³adek na Fundusz Pracy o oko³o
500 tysiêcy z³ miesiêcznie.

Ta nowelizacja, obejmuj¹ca kodeks karny wy-
konawczy a tak¿e, co jest przedmiotem poprawki,
ustawê o zatrudnianiu osób pozbawionych wol-
noœci, ma zapobiec spadkowi zatrudnienia skaza-
nych oraz, co za tym idzie, wyst¹pieniu dodatko-
wych obci¹¿eñ dla bud¿etu pañstwa, to znaczy
ma zapobiec wzrostowi tych obci¹¿eñ poza kwot¹
przeznaczon¹ na wzrost wynagrodzeñ skazanych
zatrudnionych na potrzeby jednostek peniten-
cjarnych. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e w ro-
ku 2009 z wynagrodzeñ skazanych na rzecz osób
uprawnionych do alimentacji przekazano ³¹cznie
kwotê w wysokoœci oko³o 8 milionów 300 tysiê-
cy z³. Œrednio w miesi¹cu pracowa³o piêæ tysiêcy
skazanych zobowi¹zanych do alimentacji. Nie
chcemy, ¿eby ta liczba procentowo spada³a, to
znaczy ¿eby mniejszy procent skazanych móg³
sp³acaæ zobowi¹zania alimentacyjne.

W zwi¹zku z orzeczeniem Trybuna³u Konstytu-
cyjnego osoby te w znacznej czêœci zagro¿one by-
³yby utrat¹ pracy. Spowodowa³oby to wzrost
œwiadczeñ finansowanych œrodkami z bud¿etu
pañstwa, czyli z funduszu alimentacyjnego
okreœlonego w przepisach ustawy z 2007 r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów. Po-
nadto ze œrodków pochodz¹cych z wynagrodzenia
skazanego prowadzi siê równie¿ egzekucjê innych
ci¹¿¹cych na nim zobowi¹zañ, miêdzy innymi na-
wi¹zek lub œwiadczeñ pieniê¿nych dla osób po-
krzywdzonych, nale¿noœci z tytu³u naprawienia
szkody, grzywien i kosztów s¹dowych. W przypad-
ku spadku zatrudnienia skazanych tak¿e egzeku-
cja tych zobowi¹zañ by³aby powa¿nie zagro¿ona.

Reasumuj¹c: bezpoœrednie skutki finansowe
to 67 milionów z³. I to siê wi¹¿e z bezpoœrednim
wykonaniem wyroku trybuna³u, a ta szersza re-
gulacja, która jest przedmiotem poprawki, te ko-

szty zmniejszy, poniewa¿ pozwoli zachowaæ wp³y-
wy z tytu³u podatku dochodowego oraz na Fun-
dusz Pracy, pozwoli zachowaæ równie¿ ten poziom
egzekucji zobowi¹zañ finansowych skazanych,
alimentacyjnych i innych, o którym tutaj mówiê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e pan senator Bisztyga jest infor-

macyjnie usatysfakcjonowany. Nie wiem, czy fi-
nansowo, ale informacyjnie na pewno.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Bardzo kompe-
tentne i wyczerpuj¹ce wyjaœnienie, Panie Mar-
sza³ku.)

A wiêc otwieram dyskusjê.
Pan senator Augustyn.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Muszê powiedzieæ, ¿e ju¿ dawno nie by³em w ta-

kiej komfortowej sytuacji: dwaj poprzedni mów-
cy, to jest pan przewodnicz¹cy Zientarski i pan
minister, tak obszernie zaanonsowali poprawkê,
jak¹ chcê zg³osiæ, tak perfekcyjnie i dog³êbnie wy-
jaœnili jej istotê, ¿e ja tylko dorzucê parê elemen-
tów, o których tutaj tak wiele nie mówiono.

Niew¹tpliwie zauwa¿yliœmy w czasie obrad po-
³¹czonych komisji, ¿e wykonanie wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego… To znaczy w uzasadnie-
niu wykonania tego wyroku Trybuna³ Konstytu-
cyjny widzia³ ju¿ pewne zagro¿enia, które wi¹za³y
siê z prostym wdro¿eniem jego sugestii, jego wy-
roku. Zwiêkszenie wysokoœci wynagrodzeñ grozi-
³o tym skazanym utrat¹ miejsc pracy, o czym pan
minister mówi³, a mia³oby to powa¿ne skutki dla
tej grupy, bardzo defaworyzowanej na rynku pra-
cy. Nie bêdê tego rozwija³. Doszliœmy do przeko-
nania, ¿e jedynym sposobem jest równoleg³a
zmiana ustawy o zatrudnieniu osób pozbawio-
nych wolnoœci. Mówi¹c „my”, mam na myœli
przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwoœci
i cz³onków komisji. Nie mogliœmy tego wprowa-
dziæ od razu, poniewa¿ poprawki nie by³y jeszcze
na tym etapie dostatecznie przygotowane. Dlate-
go chcê je z³o¿yæ dzisiaj.

Zgodnie z tymi poprawkami tworzy siê Fun-
dusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Roz-
woju Przywiêziennych Zak³adów Pracy, którego
zadaniem bêdzie podejmowanie dzia³añ z zakresu
resocjalizacji osób pozbawionych wolnoœci,
a w szczególnoœci polegaj¹cych na tworzeniu no-
wych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolno-
œci oraz na ochronie ju¿ istniej¹cych miejsc pracy.
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Fundusz bêdzie dysponowa³ pieniêdzmi z po-
tr¹ceñ od wynagrodzenia za pracê przys³uguj¹ce-
go osobom skazanym. I w zakresie tych potr¹ceñ
wprowadza siê w³aœciwie dwie zmiany. Poniewa¿
o 100% roœnie kwota wynagrodzeñ, w podobnym
stopniu siê zmniejsza ten procent potr¹cenia na
fundusz penitencjarny. Per saldo nie powinno byæ
ró¿nicy kwotowej, ale równolegle wprowadza siê
nowe potr¹cenie,w wysokoœci 25%, na ten Fun-
dusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Roz-
woju Przywiêziennych Zak³adów Pracy. Szczegó-
³owe zasady, tryb finansowania ze œrodków fun-
duszu i dzia³ania tego funduszu, przyznawania
dotacji i po¿yczek z tego funduszu, bo to w takich
formach bêdzie robione, bêd¹ okreœlone w odpo-
wiednich rozporz¹dzeniach ministra sprawiedli-
woœci.

To powoduje, ¿e trzeba bêdzie zmieniæ nie jed-
n¹, ale kilka ustaw. Dlatego trzeba by³o zapropo-
nowaæ poprawkê zmieniaj¹c¹ tytu³ ustawy.

Bardzo gor¹co apelujê do pañstwa senatorów,
¿eby podzielili te wszystkie argumenty przedsta-
wione tutaj przez pana senatora Zientarskiego,
przez pana ministra Wronê, troszkê i przeze mnie
i zechcieli poprzeæ te poprawki, które niniejszym
sk³adam na rêce pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej.

(Senator Piotr Zientarski: Panie Marsza³ku…)
Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Mam wniosek, a¿eby pan marsza³ek wyznaczy³
tym trzem komisjom, Komisji Ustawodawczej,
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, taki
termin przygotowania sprawozdania, ¿eby by³o
mo¿liwe g³osowanie na tym posiedzeniu. Propo-
nujemy…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To wyzna-
czam, Panie Senatorze…)

…¿eby posiedzenie by³o jutro o godzinie 8.30.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Albo jeszcze

dzisiaj wieczorem.)
Nie, my, czyli przewodnicz¹cy, uzgodniliœmy,

¿e jutro o 8.30 byœmy chcieli siê spotkaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Przy okazji poinformujê Wysoki Senat, ¿e plan
jest nastêpuj¹cy: obrady by³y zaplanowane do
19.00, ale ja jestem gotów poprowadziæ je od
19.00 do 20.00, 20.30, ¿eby jeszcze jakieœ dwa,
ewentualnie trzy punkty porz¹dku obrad dzisiaj
omówiæ i ¿eby jutro czas nas nie naciska³. Tak
wiêc posiedzenie komisji jutro o 8.30 jak najbar-
dziej mo¿e byæ.

W zwi¹zku z tym, zgodnie z tym wnioskiem…
Rozumiem, ¿e Senat przyjmuje ten wniosek, ¿eby
dodatkowe sprawozdanie przygotowaæ jutro rano.

(Senator Piotr Zientarski: To jest wy³¹czna de-
cyzja pana marsza³ka.)

Tak jest. W takim razie tak przyjmujemy.
Dziêkujê panu ministrowi Wronie za obecnoœæ,

tak aktywn¹, w zwi¹zku z tym punktem. Dziêkujê
bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami.

Tekst ustawy jest w druku nr 954, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 954A.

Sprawozdanie przedstawia pan senator Stani-
s³aw Jurcewicz jako sprawozdawca dwóch komi-
sji: Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej.

Panie Senatorze…

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki

Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej przedstawiæ spra-
wozdanie dotycz¹ce uchwalonej przez Sejm
w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomoœciami.

Celem przyjêtej przez Sejm w dniu 5 sierpnia
2010 r. ustawy, zgodnie z uzasadnieniem do tego
poselskiego projektu zawartego w druku sejmo-
wym nr 2209, jest usprawnienie procedur zwi¹za-
nych z wyw³aszczaniem nieruchomoœci lub ogra-
niczaniem praw do nieruchomoœci w celu realiza-
cji celów publicznych, a tak¿e doprecyzowanie
niektórych przepisów, co wyeliminuje problemy
interpretacyjne.

Omawiana ustawa dokonuje istotnych zmian.
Chodzi o doprecyzowanie wystêpuj¹cego w s³o-

wniczku ustawy w art. 4 pojêcia „stan nierucho-
moœci” poprzez wskazanie, ¿e stopieñ wyposa¿e-
nia w urz¹dzenia infrastruktury technicznej mie-
œci siê w definicji tego pojêcia.

Jest te¿ wskazanie, i¿ wykonanie decyzji
w sprawach, o których mowa w przepisach dzia-
³u III ustawy o gospodarce nieruchomoœciami,
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nastêpuje po up³ywie czternastu dni od dnia,
w którym up³yn¹³ bezskutecznie trzydziestodnio-
wy termin wniesienia do s¹du administracyjnego
skargi na decyzjê. Otó¿ w opinii tych, którzy
przedstawiali projekt, a ju¿ dzisiaj ustawê, zmia-
na eliminuje wystêpuj¹ce obecnie w¹tpliwoœci
w zakresie terminu wniesienia skargi na decyzjê,
który jest trzydziestodniowy, przys³uguj¹cej stro-
nie bior¹cej udzia³ w prowadzonym postêpowa-
niu. Dla przyk³adu powiem, ¿e inne terminy mia³y
instytucje, na przyk³ad prokurator czy rzecznik
praw obywatelskich.

Bardzo wa¿ne jest skrócenie z dwóch miesiêcy
do trzydziestu dni terminu zg³oszenia siê osób,
które wyka¿¹, ¿e przys³uguj¹ im prawa rzeczowe
do nieruchomoœci. Po bezskutecznym up³ywie te-
go¿ terminu mo¿na wszcz¹æ postêpowanie
w sprawie podzia³u nieruchomoœci. Chodzi tu
o nieruchomoœci o nieuregulowanym stanie pra-
wnym. Okres dwóch miesiêcy wed³ug wniosko-
dawców jest zbyt d³ugi i nieproporcjonalny do ter-
minów, które wynikaj¹ z art. 49 kodeksu postêpo-
wania administracyjnego.

Nastêpna zmiana to rozszerzenie w ust. 7
w art. 113 definicji nieruchomoœci o nieuregulo-
wanym stanie prawnym o przypadki, w których
nie zakoñczono postêpowania spadkowego w ra-
zie œmierci jej w³aœciciela lub u¿ytkownika wie-
czystego.

Wprowadzono tak¿e art. 122, zgodnie z którym
w sytuacji, gdy cel publiczny zosta³ zrealizowany,
a postêpowanie wyw³aszczeniowe nie zosta³o za-
koñczone wydaniem ostatecznej decyzji o wyw³a-
szczeniu, starosta wykonuj¹cy zadanie admini-
stracji rz¹dowej, oczywiœcie po up³ywie terminu,
orzeka o nabyciu praw na rzecz Skarbu Pañstwa
albo w³aœciwej jednostki samorz¹du terytorialne-
go za odszkodowaniem.

Wprowadzono tak¿e regulacjê zobowi¹zuj¹c¹
w³aœciciela, u¿ytkownika wieczystego lub osobê,
której przys³uguj¹ inne prawa rzeczowe do nieru-
chomoœci, do udostêpnienia za stosownym od-
szkodowaniem nieruchomoœci, na okres nie d³u¿-
szy ni¿ szeœæ miesiêcy, w celu wykonania czynno-
œci zwi¹zanych z konserwacj¹, remontami lub
usuwaniem awarii ci¹gów drena¿owych. W mojej
ocenie – takie jest moje zdanie – jest to przepis
bardzo wa¿ny, bo w zwi¹zku z eksploatacj¹ tych
urz¹dzeñ… Pragnê przypomnieæ, ¿e zgodnie
z ustaw¹, która zosta³a przyjêta w dniu 6 sierpnia
przez Sejm, starosta wykonywa³ zadania z tego¿
zakresu, które w³aœciwie dotyczy³y nowych inwe-
stycji, a tutaj, w tym artykule, który bêdzie doda-
ny, który jest dodany, art. 124b, w tej ustawie mó-
wimy o eksploatacji.

Wprowadzona jest tak¿e regulacja wskazuj¹ca,
i¿ starosta, wykonuj¹c swoje zadania, udziela,
w drodze decyzji, zezwolenia na czasowe zajêcie

nieruchomoœci w przypadku si³y wy¿szej lub na-
g³ej potrzeby zapobie¿enia znacznej szkodzie.
Oczywiœcie z tego wynikaj¹ pewne obowi¹zki dla
tego, który usuwa tê szkodê. S¹ tam odpowiednie
terminy, w których musi doprowadziæ… Jest to
tak¿e przepis, który bardzo skraca termin wej-
œcia, dos³ownie, na tê nieruchomoœæ, oczywiœcie
z opisanymi konkretnymi konsekwencjami. Je¿e-
li ten, który wchodzi, nie wyst¹pi o w³aœciwe do-
kumenty, to mo¿e zostaæ odpowiednio potrakto-
wany finansowo. Mo¿e zostaæ na³o¿ona w drodze
decyzji kara 5 tysiêcy z³.

Wprowadzono tak¿e ciekawe rozwi¹zanie in-
stytucji zaliczki. Jest to decyzja o wyw³aszczeniu
i w trakcie ustalania odszkodowania mo¿e zostaæ
wyp³acona zaliczka w wysokoœci 70%.

Pozosta³e przepisy wprowadzone do ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami maj¹ charakter
porz¹dkuj¹cy lub stanowi¹ konsekwencjê wpro-
wadzenia do ustawy miêdzy innymi wymienio-
nych przeze mnie zmian.

Chcê prosiæ Wysok¹ Izbê o przyjêcie poprawek,
które zosta³y zaproponowane przez po³¹czone ko-
misje i s¹ umieszczone w druku nr 954A. Dziêku-
jê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy?
Proszê bardzo, pan senator Dobrzyñski, a po-

tem senator Andrzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym wróciæ do tematu

skrócenia z dwóch miesiêcy do trzydziestu dni
terminu na zg³oszenie siê osób, które s¹ tym zain-
teresowane, osób, które wyka¿¹, ¿e przys³uguj¹
im prawa rzeczowe do nieruchomoœci. Z powo-
dów, które pan poda³… W zasadzie wystêpuje je-
den powód – zgodnoœæ z kodeksem postêpowania
administracyjnego. A gdzie tutaj jest interesant?
Jak rozumiem, interesant bêdzie w sytuacji tro-
szeczkê gorszej, bo obecnie ma na to dwa mie-
si¹ce, zaœ po wprowadzeniu w ¿ycie przepisów no-
weli bêdzie mia³ tylko trzydzieœci dni.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie senatora Andrzejewskiego, proszê

bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Czy tryb wyw³aszczanych nieruchomoœci nie-

wykorzystanych na cele publiczne odbiega od te-
go, co przewidywano w ustawie o gospodarce nie-
ruchomoœciami i w systemie prawnym? Myœlê tu-
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taj o sytuacji, kiedy niewykorzystane na cele pub-
liczne nieruchomoœci na wniosek s¹ zwracane
w³aœcicielowi, wobec którego nastêpowa³o wyw³a-
szczenie. Czy tutaj nie ma próby obejœcia przez
gminy formu³y przejmowania nieruchomoœci?
Najpierw rzekomo siê wyw³aszcza, póŸniej siê nie
realizuje celu wyw³aszczenia i przejmuje siê w try-
bie tego zapisu nieruchomoœæ. Czy to nie jest taki
chytry, jak to teraz siê mówi, myk legislacyjny?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli pan senator Andrzejewski pozwoli, po-

proszê pana ministra o odpowiedŸ, bo nie mówi-
liœmy o takich chytrych obejœciach, nie by³o to te-
matem dyskusji na posiedzeniach komisji.

Na pytanie pana senatora Dobrzyñskiego odpo-
wiem w ten sposób: ja nie s¹dzê, ¿eby osoba,
w przypadku której bêd¹ prowadzone prace we-
d³ug art. 124b, bo mówimy o eksploatacji, by³a po-
szkodowana. Przecie¿ bêdzie wycena tego, co siê
tam wydarzy. Podczas wyceny bêdzie brane pod
uwagê nie tylko to, co siê sta³o, ale tak¿e ogranicze-
nie mo¿liwoœci korzystania. A wiêc w mojej ocenie
osoba nie bêdzie poszkodowana, je¿eli chodzi
o prace, które na jej dzia³ce bêd¹ prowadzone. Je-
¿eli mówimy o jakimœ konkretnym przypadku, to
proszê… W mojej ocenie, wed³ug dostêpnych ma-
teria³ów i informacji, które posiad³em, nie ma ta-
kiego zagro¿enia, aby osoby, na terenie nierucho-
moœci których bêd¹ przeprowadzane prace, by³y,
jak pan zasugerowa³, w gorszej sytuacji. Trudno
jest mi to sobie wyobraziæ. Podam przyk³ad. Je¿eli
przebiega którêdyœ gazoci¹g, który zasila ca³¹ uli-
cê, i sprawa dotyczy kilkudziesiêciu czy kilkuset
mieszkañców, uzyskanie wejœcia bêdzie, niestety
wiem to z w³asnego doœwiadczenia, niekiedy grani-
czy³o z cudem. Powody odmowy bywaj¹ ró¿ne.
Oczywiste jest, ¿e to s¹ zagospodarowane nieru-
chomoœci. St¹d jest to odszkodowanie. Czasami
wartoœæ, w cudzys³owie, rynkowa… No ale proce-
dura oszacowania tego przez bieg³ego jest tu przy-
jêta. A jeœli nie bêdzie komuœ odpowiada³a, to
w mojej ocenie s¹ jeszcze inne kroki, jakie w³aœci-
ciel nieruchomoœci mo¿e podj¹æ.

Pana senatora Andrzejewskiego prosi³em, aby
wykaza³ siê wyrozumia³oœci¹ i zgodzi³ siê, ¿eby ten
chytry myk wyjaœni³ pan minister.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jak rozumiem, nie ma wiêcej pytañ do pana se-

natora sprawozdawcy.
Dziêkujê bardzo.

To by³ poselski projekt ustawy. Rz¹d reprezen-
tuje Ministerstwo Infrastruktury.

Witam jeszcze raz pana ministra Olgierda Dzie-
koñskiego. Zapraszam pana na mównicê.

Proszê o przedstawienie stanowiska rz¹du
i wypowiedzenie siê, czy jest odpowiednia infra-
struktura do tego obejœcia legislacyjnego.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Opinia rz¹du na temat przedk³adanych projek-

tów poprawek zwi¹zanych z procedowaniem
w trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Naro-
dowej jest pozytywna. S¹ to trafne i niezbêdne
zmiany.

Je¿eli chodzi o stanowisko rz¹du co do ca³oœci
projektu ustawy, to by³o ono pozytywne, ale je-
dnoczeœnie wskazywa³o na te elementy, które
z pierwotnego projektu poselskiego powinny zo-
staæ wyeliminowane. I w trakcie procedowania
w parlamencie te elementy zosta³y wyeliminowa-
ne. Co do obecnego kszta³tu poselskiego projektu
ustawy rz¹d te¿ mia³ pozytywne stanowisko, co
zosta³o zreszt¹ zaprezentowane przeze mnie na
posiedzeniach Sejmu.

A je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego, to pragn¹³bym zauwa¿yæ, ¿e ono doty-
czy nieco innej kwestii. A mianowicie zwrot nieru-
chomoœci w przypadku niezrealizowania celu
publicznego jest opisywany w art. 136 i dalej. I ten
artyku³ nie ulega zmianie. A zatem w przypadku
niezrealizowania inwestycji celu publicznego
zwrot nastêpuje w oczywisty sposób. I to pozosta-
je bez zmian.

Powodem wprowadzenia art. 122a by³a kwestia
podnoszona przez rzecznika praw obywatelskich.
Mianowicie by³ tu taki problem, z którym boryka-
³y siê niektóre s¹dy, by³y co do tego pewne w¹tpli-
woœci orzecznicze. Chodzi³o o to, w jaki sposób
formalnie prowadziæ postêpowanie, je¿eli w wyni-
ku procedur wyw³aszczeniowych – to szczególnie
dotyczy kwestii ustaw specjalnych, b¹dŸmy bar-
dzo pragmatyczni, ale i nie tylko, te¿ innych sy-
tuacji, zastanych, starszych itd. – cel publiczny
zosta³ ju¿ zrealizowany, ale samo postêpowanie
wyw³aszczeniowe ze wzglêdu na odwo³ania kolej-
nych stron, w¹tpliwoœci co do wyceny, w¹tpliwo-
œci co do wydzielenia dzia³ek nie zosta³o zakoñ-
czone. Co wówczas robiæ? Tworzy³ siê pewnego ro-
dzaju zamkniêty kr¹g. To dotyczy³o szczególnie
sytuacji, kiedy by³o wielu spadkobierców. Któryœ
z nich móg³ coœ zakwestionowaæ i choæ inni spad-
kobiercy byli za, by³y du¿e problemy. I w tej sytua-
cji zaproponowano zapis art. 122, w którym mówi
siê, ¿e je¿eli cel zosta³ zrealizowany, to nierucho-
moœæ staje siê dobrem publicznym, czyli przecho-
dzi albo na rzecz samorz¹du terytorialnego, albo
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Skarbu Pañstwa. Ale pozostaje okres rokowañ,
¿eby ustaliæ cenê. Je¿eli te rokowania nie zostan¹
zakoñczone powodzeniem co do ustalenia ceny,
to wówczas ustala siê wysokoœæ odszkodowania,
niezbêdn¹ do zawarcia umowy, wed³ug przepisów
rozdzia³u 5, czyli przez bieg³ego, rzeczoznawcê
maj¹tkowego itd. To czyni siê ju¿ w takim normal-
nym trybie. A wiêc to w ¿adnym stopniu nie u-
szczupla…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie uszczupla
tamtej konstrukcji…)

Absolutnie nie zmienia, nie uszczupla…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
TerazpytasenatorBisztyga,apotemDobrzyñski.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, w moim przekonaniu ten pro-

jekt nie wyczerpuje katalogu spraw zwi¹zanych
z gospodark¹ nieruchomoœciami. W trakcie
moich dy¿urów czêsto spotyka³em siê z ca³¹ gam¹
innych problemów. Czy resort prowadzi prace
nad kolejn¹ nowel¹ tej ustawy? To jest pierwsze
pytanie.

I drugie pytanie, dotycz¹ce art. 97 pktu 2. On
otrzyma³ brzmienie, ¿e jeœli w terminie miesi¹ca
od dnia og³oszenia nie zg³osz¹ siê osoby, którym
przys³uguje prawo rzeczowe do nieruchomoœci,
mo¿na wszcz¹æ postêpowanie w sprawie nieru-
chomoœci. Ja mam ma³¹ wiarê w skutecznoœæ
og³oszeñ. Czasem ktoœ wyjedzie, ktoœ inny to
dzier¿awi, kogoœ nie ma itp. Czy nie uwa¿a pan
minister, ¿e powinien byæ taki zapis, ¿e strona
musi byæ poinformowana? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Dobrzyñski, proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, art. 130 ust. 1 reguluje kwe-

stiê wysokoœci odszkodowania: ustala siê j¹ we-
d³ug stanu, przeznaczenia i wartoœci wyw³aszcza-
nej nieruchomoœci w dniu wydania decyzji o wy-
w³aszczeniu. Bardzo czêsto jest tak, ¿e wyw³asz-
czeniu ulega czêœæ nieruchomoœci czy te¿ czêœæ
gruntu, który jest atrakcyjny ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ przeznaczenia pod budownictwo mieszka-
niowe. Oczywiœcie traci sw¹ wartoœæ, je¿eli tam
przebiega droga, je¿eli tam, jak ju¿ wspomina³ se-
nator sprawozdawca, bêdzie przebiega³ jakiœ ga-
zoci¹g itp. Mam pytanie zwi¹zane ze sposobem tej

wyceny. Czy ta wycena bêdzie dotyczy³a stanu za-
stanego, to znaczy stanu przed uw³aszczeniem,
czy te¿ bêdzie to wycena pod k¹tem zmniejszenia
atrakcyjnoœci tego terenu? Innymi s³owy: czy wy-
ceniamy grunt, który jest w zasadzie bezu¿ytecz-
ny, czy te¿ wyceniamy grunt, który ma przezna-
czenie na przyk³ad pod budownictwo mieszkanio-
we, bo te grunty s¹ najbardziej atrakcyjne?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Biszty-

gi. Tak, s¹ prowadzone prace nad kwestiami za-
wartymi w ustawie o gospodarce nieruchomo-
œciami, chocia¿by koniecznoœci¹ czy celowoœci¹
wyw³aszczania na rzecz podmiotów, nazwijmy to,
niebêd¹cych jednostkami sektora finansów pub-
licznych, a jednoczeœnie realizuj¹cych inwestycje
celu publicznego. W dzisiejszym porz¹dku praw-
nym mamy dosyæ skomplikowan¹ sytuacjê. Je¿e-
li o realizacjê inwestycji celu publicznego wystê-
puje podmiot prywatny, a przecie¿ operatorami
sieci elektroenergetycznych s¹ podmioty prywat-
ne, to mamy pewnego rodzaju dylemat, bo wyw³a-
szczamy na rzecz tego podmiotu prywatnego, czy-
li na jego wniosek, ale przekazanie mu tej nieru-
chomoœci teoretycznie musi siê odbyæ w trybie
przetargu. Mo¿na wiêc sobie wyobraziæ hipotety-
czn¹ sytuacjê, kiedy jeden podmiot wyst¹pi
z wnioskiem, a drugi, dzia³aj¹cy na tym samym
rynku, na przyk³ad przedsiêbiorstwa zwi¹zane
z sieciami dystrybucyjnymi dzia³aj¹ na tym sa-
mym rynku, je¿eli chodzi o teren… Mo¿e tutaj na-
st¹piæ pewnego rodzaju kolizja interesów i wów-
czas to rozstrzygniêcie musi byæ wypracowane.
Tak ¿e ta kwestia, jak równie¿ kwestia op³at z ty-
tu³u realizacji inwestycji infrastrukturalnych, s¹
w tej chwili przedmiotem prac w Ministerstwie In-
frastruktury. Te prace bêd¹ oczywiœcie skutko-
wa³y odpowiednimi zmianami czy te¿ propozycja-
mi zmian ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi. Problemem bardzo istotnym jest na przyk³ad
kwestia szacowania wartoœci nieruchomoœci dla
celów op³at adiacenckich, dla celów op³at z tytu³u
wieczystego u¿ytkowania. Chodzi o to, ¿eby nie
by³o koniecznoœci, ¿e tak powiem, ka¿dorazowo
indywidualnego szacowania wartoœci nierucho-
moœci przez bieg³ego, tylko ¿eby mo¿na to by³o ro-
biæ w sposób, powiedzmy, zorganizowany dla wiê-
kszych ca³oœci, dla wiêkszych obszarów, przez co
zostan¹ obni¿one koszty tego rodzaju szacunków.
Jednoczeœnie zostanie zapewniona mo¿liwoœæ
bardziej aktualnego czy szybszego, adekwatnego
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w czasie, aktualizowania tych¿e op³at. Tak ¿e te
prace s¹ prowadzone i w odpowiednim czasie, jak
zostan¹ ukoñczone i poddane odpowiednim kon-
sultacjom miêdzyresortowym, konsultacjom spo-
³ecznym przede wszystkim, bêd¹ przed³o¿one pod
obrady.

Teraz kwestia tego jednego miesi¹ca od og³o-
szenia i propozycji, ¿e strona powinna byæ poin-
formowana o postêpowaniu. Problem dotycz¹cy
nieruchomoœci o tak zwanym nieuregulowanym
stanie prawnym polega na tym, ¿e osoby, której
przys³uguj¹ prawa, nie mo¿na znaleŸæ, nie wiado-
mo, gdzie ona jest. W zwi¹zku z tym jest propozy-
cja ustawowa, aby ten nieuregulowany stan pra-
wny by³ rozstrzygany w taki sposób. Zgodnie z od-
powiednim zapisem ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami dajemy og³oszenie w prasie o zasiê-
gu ogólnopolskim, podajemy do wiadomoœci pub-
licznej w sposób przyjêty dla danej miejscowoœci
oraz na stronie internetowej – chodzi o Biuletyn
Informacji Publicznej. Tu niczego siê nie zmienia.
Traktujemy ten istniej¹cy zapis jako zapis stoso-
wany w stosunku do nieruchomoœci o nieuregu-
lowanym stanie prawnym. Zak³adamy, ¿e osoby,
które posiadaj¹ lub które mog³yby posiadaæ pra-
wa do nieruchomoœci, na przyk³ad wskutek nie-
przeprowadzonego postêpowania spadkowego,
zg³osz¹ swoje zainteresowanie i to postêpowanie
przeprowadz¹. Pragnê tu zaznaczyæ, ¿e orzeczni-
ctwo Trybuna³u Konstytucyjnego wyraŸnie wska-
zuje na pewne obowi¹zki, które ci¹¿¹ na w³aœci-
cielach nieruchomoœci. To nie jest tak, ¿e w³aœci-
ciel nieruchomoœci ma tylko prawa. Ma równie¿
pewne obowi¹zki, jak chocia¿by ten niewinny
obowi¹zek ujawniania w ewidencji gruntów i bu-
dynków aktualnego stanu w³adania t¹ nierucho-
moœci¹. To oczywiœcie prowadzi³oby bezpoœrednio
do poinformowania go o tym postepowaniu, o co
pan senator wnosi w swoim zapytaniu.

Pytanie pana senatora Dobrzyñskiego doty-
cz¹ce zasad ewentualnego zwiêkszania warto-
œci… Proszê zwróciæ uwagê, ¿e jest tutaj zapis mó-
wi¹cy o tym, i¿ je¿eli w wyniku wyw³aszczenia
wartoœæ nieruchomoœci jest czy te¿ mog³aby byæ
ni¿sza ani¿eli wartoœæ tej nieruchomoœci… Wów-
czas, zgodnie z art. 134, bierze siê pod uwagê tak
zwany alternatywny sposób u¿ytkowania, to zna-
czy zak³ada siê, jak ta nieruchomoœæ by³aby wy-
korzystana. Bierze siê wtedy pod uwagê, powie-
dzia³bym, lepsze ceny okoliczne, co nawiasem
mówi¹c – te¿ nale¿y na to zwróciæ uwagê – budzi
dosyæ du¿e w¹tpliwoœci ze strony samorz¹dów te-
rytorialnych. Wyw³aszczanie terenów pod drogi,
a w szczególnoœci regulowanie starych stanów
prawnych, kiedy drogi zosta³y ju¿ przejête i teraz
samorz¹dy musz¹ za to p³aciæ… Mamy wiele syg-
na³ów, ¿e samorz¹dy wnosz¹, aby zastosowaæ
w tych przypadkach jakiœ szczególny tryb. Ten za-

pis jest jednak na razie utrzymany i wydaje siê, ¿e
nie ma potrzeby jego zmiany, chocia¿by ze wzglê-
du na, powiedzia³bym, ewentualn¹ konstytucyj-
n¹ nierównoœæ podmiotów, które skorzysta³y z te-
go w lepszym okresie, to znaczy kiedy ten przepis
funkcjonowa³, i tych podmiotów, które by by³y ob-
jête nowymi regulacjami, o które wnosz¹ samo-
rz¹dy terytorialnego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ten szczególny
tryb to obni¿enie ewentualnych wyp³at. Tak?)

Tak,obni¿eniewyp³at, je¿eliby³obytozwi¹zanez…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Andrzejewski. Tak?
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy nie dostrzega pan sprzecz-

noœci logicznej contradictio in adiecto w art. 116
ust. 6 i 7? Pojêcie nieruchomoœci o nieuregulowa-
nym stanie prawnym stosuje siê w sytuacji, kiedy
nie mo¿na ustaliæ osób maj¹cych prawa do tej
nieruchomoœci, a jednoczeœnie w sytuacji, kiedy
toczy siê postêpowanie o ustalenie takich osób,
a traktuje siê to jako takie nieustalenie. Moim
zdaniem taka regulacja narusza zasadê prawo-
rz¹dnoœci. Znane s¹ osoby procesu o ustalenie
w³asnoœci albo ju¿ toczy siê postêpowanie spad-
kowe, a nieruchomoœæ traktuje siê jako opuszczo-
n¹ i uznaje siê, ¿e nie ma osób, które pretenduj¹
do jej w³asnoœci. Bo tak z tego wynika. To jest chy-
ba naruszenie praworz¹dnoœci albo jakaœ sprze-
cznoœæ. Nie mo¿na traktowaæ postêpowania
o ustalenie praw rzeczowych jako postêpowanie,
w którym praw rzeczowych ustaliæ nie mo¿na, bo
wtedy przekreœla siê tocz¹ce siê ju¿ postêpowa-
nie. To jest jakaœ szczególna prawno-logiczna ³a-
mig³ówka, któr¹ trudno zrozumieæ. Ja rozumiem,
¿e chodzi o to ¿eby te osoby pomin¹æ jako strony
w dalej tocz¹cym siê postêpowaniu, bo… Co nie
jest takie groŸne, je¿eli weŸmieny pod uwagê
art. 122a.

(Senator Leon Kieres: Nie art. 116, tylko
art. 113…)

Tak, art. 113…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Musimy tu-

taj rozstrzygn¹æ problem pewnych wartoœci kon-
stytucyjnych, czyli z jednej strony prawa w³asno-
œci, a z drugiej strony prawa spo³ecznoœci do reali-
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zowania inwestycji o charakterze dobra publicz-
nego. Tu mamy sprzecznoœæ.

(Senator Piotr Andrzejewski : Ale mamy
art. 122a.)

Mamy sprzecznoœæ dotycz¹c¹ tych dwóch sy-
tuacji. W zwi¹zku z tym rejestrujemy sytuacje do-
tycz¹ce przewlek³oœci postêpowañ spadkowych,
wynikaj¹ce, powiedzia³bym, z niechêci niektó-
rych uczestników procesu postêpowania spadko-
wego co do zakoñczenia i dokonania pewnych roz-
strzygniêæ. Wziêliœmy to wszystko pod uwagê i zo-
sta³ zaproponowany taki w³aœnie zapis, który po-
zwala – je¿eli kwestia w³asnoœci nie zostanie roz-
strzygniêta w tym okresie karencyjnym, czyli tego
jednego miesi¹ca – na przeprowadzenie postêpo-
wania wyw³aszczeniowego i przekazanie do depo-
zytu uzyskanego odszkodowania. W depozycie
ono bêdzie czeka³o tak d³ugo, a¿ zainteresowani
nie okreœl¹ swoich uprawnieñ. Przy czym oczywi-
œcie zak³adamy, ¿e stanie siê to w okresie dziesiê-
ciu lat, bo tak mówi¹ ogólne zasady dotycz¹ce
utrzymania œrodków z tytu³u odszkodowania
w depozycie.

Teraz mamy tu kolejny problem. Je¿eli roz-
strzygamy kwestiê, mo¿na powiedzieæ, dopingo-
wania tych osób do przeprowadzenia postêpowa-
nia s¹dowego w zakresie uporz¹dkowania stanów
prawnych, w szczególnoœci chodzi tu o kwestie
spadkowe, to wówczas mo¿na oczywiœcie rozwa-
¿aæ, czy okres jednomiesiêczny w tym zakresie
jest okresem dostatecznie d³ugim. Trzeba wzi¹æ
pod uwagê z jednej strony koniecznoœæ uzyskania
informacji o tym, ¿e tego rodzaju postêpowanie
wyw³aszczeniowe siê toczy, z drugiej zaœ strony
w tym samym momencie przyj¹æ za³o¿enie, ¿e za-
interesowani jeszcze nie zamierzali wyst¹piæ do
s¹du o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Py-
tanie, czy uda im siê to zrobiæ w ci¹gu jednego
miesi¹ca. Mo¿na siê zastanawiaæ nad tym, czy
okres jednego miesi¹ca nie jest rzeczywiœcie
w tym przypadku zbyt krótki, ale tê kwestiê pozo-
stawiam do oceny Senatu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Jurcewicz.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Ministrze, pytanie z ¿ycia wziête, prze-

praszam, ale na posiedzeniu komisji nie zd¹¿y³em
go zadaæ. Otó¿ zwraca³em siê do organów admini-
stracji pañstwowej o ustalenie, kto jest w³aœcicie-
lem pewnego gruntu w miejscowoœci X, poniewa¿
s¹ na nim jakieœ budynki i zaczyna to zagra¿aæ
bezpieczeñstwu. Starosta, gmina itd., po kolei
wszystkie szczeble odpowiedzia³y, ¿e to nie ich.

Teraz pytanie. Chcia³bym wiedzieæ, czy dobrze to
rozumiem. Je¿eli gmina zwróci³aby siê teraz o to,
aby to przej¹æ, oczywiœcie w sytuacji spe³nienia
wszystkich warunków, to z tego, co rozumiem, ta
ustawa umo¿liwia staranie siê gminy o przejêcie
tego gruntu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Olgierd Dziekoñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Tak, ta

ustawa u³atwia tê procedurê, poniewa¿ pozwala
na przeprowadzenie postêpowania wyw³aszcze-
niowego. Abyœmy mieli jasnoœæ, tu nie chodzi
o przejêcie przez gminê gruntu opuszczonego jako
takiego, tylko oczywiœcie o uzyskanie praw do nie-
ruchomoœci przez gminê, o ile gmina zamierza na
tym gruncie, na tej nieruchomoœci realizowaæ cel
publiczny. Wtedy oczywiœcie mo¿e dokonaæ prze-
jêcia nieruchomoœci i wprowadziæ procedurê po-
stêpowania wyw³aszczeniowego bez koniecznoœci
czekania, a¿ zostanie poinformowany ten, jak to
mówi³ senator Bisztyga, potencjalny posiadaj¹cy
prawa do tej nieruchomoœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów…
(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam, ja

zapisujê siê do dyskusji.)
Co to, ja rozpoczynam zdanie, a pan senator mi

tak…
(Senator Piotr Andrzejewski: Jak pan marsza-

³ek skoñczy zdanie, to pan powie, ¿e ju¿ jest po
wszystkim, znaj¹c pana…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Co to znaczy „po
wszystkim”, Panie Senatorze?)

Toby³otakzwanezdanieprzerywane.Tak,dobrze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak ¿e ja zapisujê

siê do g³osu.)
W takim razie pan senator Andrzejewski.
Bêdzie pan ³askaw podejœæ do mównicy. Jest

pan jedynym mówc¹.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)
A senator Kieres siê waha.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Aprobuj¹c w pe³ni cel, ratio legis, tej regulacji,

nie mo¿na przejœæ do porz¹dku dziennego nad
lekcewa¿eniem tego, co wynika z art. 6 Europej-
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skiej Konwencji Praw Cz³owieka – dotyczy to i po-
stêpowania karnego, i postêpowania cywilnego –
to znaczy umo¿liwienia stronom rzetelnego po-
stêpowania i procesu. Myœlê, ¿e w tej ustawie po-
szliœmy troszkê na skróty i mo¿e to zrodziæ
w przysz³oœci skargê do Strasburga, s¹dzê, ¿e za-
sadn¹.

Je¿eli strona w sytuacji skomplikowanego sta-
nu prawnego toczy d³ugoletni proces o stwierdze-
nie praw do spadku, to ona jest upowa¿niona do
mówienia, ¿e jest stron¹ tego postêpowania. Tu
jest wyeliminowana. Je¿eli rozpoczynamy proces
o ustalenie prawa w³asnoœci, o ustalenie zasz³o-
œci, o nielegalne przejêcie z reformy rolnej, o wszy-
stkie reprywatyzacje, to oczywiœcie postêpowania
siê tocz¹, ale tym stronom tocz¹cych siê postêpo-
wañ nie tylko przez og³oszenie w gminie i w prasie
s³u¿y prawo do wziêcia udzia³u w tych postêpowa-
niach administracyjnych. Te przepisy eliminuj¹
takie prawo.

Ma³o tego, rozumiem wszystko, rozumiem, ¿e
chodzi o to, ¿eby to usprawniæ ze wzglêdu na cel,
na który siê wyw³aszcza, ale przecie¿ dodajemy
przepis art. 122a i je¿eli cel publiczny zosta³ zrea-
lizowany, postêpowanie siê toczy i w toku tego po-
stêpowania mo¿na zrealizowaæ cel, to sk³ada siê
do depozytu i stosuje siê jako asekuracjê klauzulê
art. 122a.

Myœlê, ¿e w zwi¹zku z tym konieczne jest je-
dnak wpisanie praw tych, którzy tocz¹ spór
o prawa rzeczowe dotycz¹ce nieruchomoœci, co
do której prowadzimy postêpowanie. Dlatego
proponujê, ¿eby zast¹piæ wyrazy… Nierucho-
moœæ, co do której nie mo¿na ustaliæ stanu pra-
wnego, traktujemy jako nieruchomoœæ niczyj¹
prawnie. Nie stosuje siê przepisu, który mówi,
¿e jest tak tylko dlatego, ¿e postêpowanie, które
w tym celu siê toczy, nie zosta³o zakoñczone.
Mo¿na powiedzieæ tak tylko wtedy, je¿eli nie to-
czy siê postêpowanie spadkowe lub postêpowa-
nie o ustalenie praw rzeczowych do przedmioto-
wej nieruchomoœci. Z kolei tam, gdzie ono siê to-
czy, mamy strony, konkretne strony. Te strony
bardzo czêsto ustalaj¹ treœæ ksiêgi wieczystej
zgodnie z innym stanem prawnym. Tu nie cho-
dzi tylko o nieruchomoœci na Ziemiach Odzys-
kanych, chodzi o wiele nieruchomoœci, co do
których tocz¹ siê postêpowania.

Z jednej strony mamy przymus celu spo³eczne-
go, który realizuje art. 122a, o którym tu by³a mo-
wa, co nie przeszkadza realizacji celów publicz-
nych mimo braku zakoñczenia postêpowania wy-
w³aszczeniowego, a z drugiej strony na pewno nie
wolno nam gwa³ciæ praw strony i gwa³ciæ art. 6
konwencji rzymskiej dotycz¹cej praw cz³owieka.
Chyba ¿e pañstwo polskie chce mieæ nastêpne
sprawy w Strasburgu. Dlatego te¿ pozwalam so-
bie z³o¿yæ te dwa wnioski.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Muszê zareagowaæ, poniewa¿ ta ustawa doty-

czy jednak bardzo wa¿nych problemów, zwi¹za-
nych z wykonywaniem prawa w³asnoœci do nieru-
chomoœci lub innych praw rzeczowych, i jest ona
zwi¹zana z d¹¿eniem do uwzglêdnienia interesów
stron w ró¿nego rodzaju postêpowaniach.

W zasadzie móg³bym siê przy³¹czyæ do stano-
wiska pana senatora Andrzejewskiego, gdy cho-
dzi o art. 114 ust. 4, now¹ redakcjê ust. 4, wpro-
wadza on bowiem nastêpuj¹c¹ sytuacjê. Toczy siê
postêpowanie spadkowe, a jednoczeœnie w drodze
publicznego og³oszenia podaje siê informacjê
o zamiarze wyw³aszczenia, czyni to starosta.
W art. 113 ust. 7 mówimy o tym, ¿e je¿eli postêpo-
wanie spadkowe nie zosta³o zakoñczone lub
w ogóle postêpowania nie przeprowadzono, ale
powiedzmy, ¿e toczy siê i nie zosta³o ono zakoñ-
czone, to siê uznaje, ¿e nieruchomoœæ ma nieure-
gulowany stan prawny.

Otó¿, coœ jest na rzeczy, Panie Ministrze, moim
zdaniem w tym, co mówi pan senator Andrzejew-
ski, przyznajê mu stuprocentow¹ racjê. Mog¹ siê
pojawiæ dwa rodzaje zarzutów. Jeden to zarzut
niekonstytucyjnoœci tego przepisu. Ja rozumiem
to, ¿e s¹ ró¿ne opinie prawne, ale mog¹ siê pojawiæ
zarzuty, ¿e oto stawiamy w nierównym stanie pra-
wnym, wobec prawa osoby, które maj¹ ju¿ zdecy-
dowanie uporz¹dkowany stan prawny, okreœlony
stosunek do nieruchomoœci, bo s¹ w³aœcicielami
lub u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci,
i osoby, które maj¹ interes prawny do tej nieru-
chomoœci, wykonuj¹ prawo udowadniania tego
interesu, bo toczy siê postêpowanie spadkowe.
Bez ich winy to postêpowanie trwa d³ugo. To d³u-
gie, przewlek³e postêpowanie spadkowe nie musi
byæ efektem zaniedbañ stron w nim uczestni-
cz¹cych, tylko na przyk³ad niewydolnoœci wymia-
ru sprawiedliwoœci. Tu, z tego miejsca, œwiêtej pa-
miêci Janusz Kochanowski podawa³ przyk³ad
niezakoñczonego postêpowania spadkowego,
zreszt¹ dotyczy³o to jego sprawy spadkowej, po-
stêpowania, które trwa³o kilkadziesi¹t lat – wie-
rzê, ¿e Janusz Kochanowski mówi³ prawdê – tylko
dlatego, ¿e wystêpowa³y nieprawid³owoœci. To by³
w³aœnie efekt pewnych, powiedzmy sobie, niepra-
wid³owoœci po stronie s¹dów, przed którymi to po-
stêpowanie siê toczy³o. Panie Ministrze, tutaj mo-
¿e siê pojawiæ zarzut, ¿e traktowanie nieruchomo-
œci, co do której toczy siê postêpowanie spadko-
we, jako nieruchomoœci o nieuregulowanym sta-
nie prawnym narusza pewne prawa konstytucyj-
ne osoby, ró¿nego rodzaju prawa konstytucyjne,
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ju¿ nie chcê ich tutaj wymieniaæ. To jest, moim
zdaniem, pewien problem, z którym byæ mo¿e bê-
dziemy siê musieli zmierzyæ w przysz³oœci.

Jeœli chodzi o stanowisko dotycz¹ce tej infor-
macji – swego rodzaju publicznej, podawanej
w mediach i internecie – o zamiarze wszczêcia po-
stêpowania w sprawie wyw³aszczenia nierucho-
moœci, któr¹ wójt, burmistrz, prezydent czy staro-
sta ma obowi¹zek przedstawiæ, to tu bym zdecy-
dowanie bardziej ni¿ przed chwil¹ wspiera³ pana
ministra. Moim zdaniem, ktoœ, kto chce wyst¹piæ
z wnioskiem o wszczêcie postêpowania wyw³asz-
czeniowego, musi dochowaæ nale¿ytej staranno-
œci, czyli sprawdziæ, czy nie toczy siê chocia¿by
w³aœnie postêpowanie spadkowe wobec nieru-
chomoœci objêtej zamiarem wyw³aszczenia. Ju¿
pomijam to, ¿e sam starosta, który prowadzi takie
postêpowanie – bo on wydaje decyzjê wyw³aszcze-
niow¹ – te¿ ma taki obowi¹zek. Jeœli zostanie
ustalone, ¿e toczy siê postêpowanie spadkowe, to
moim zdaniem indywidualnie, i wójt, i starostwa,
musz¹ poinformowaæ strony tego postêpowania.
Bo zgodnie z kodeksem postêpowania admini-
stracyjnego maj¹ one interes prawny do tej nieru-
chomoœci, ten interes prawny pokazuj¹ w postê-
powaniu spadkowym. Tak wiêc tak¿e z urzêdu po-
winny byæ zawiadomione o ewentualnym zamia-
rze wszczêcia postêpowania wyw³aszczeniowego
i o samym postêpowaniu wyw³aszczeniowym, bo-
wiem przys³uguje im wówczas przymiot stron.
W k.p.a. mówi siê, ¿e stron¹ jest ka¿dy, kto ma in-
teres prawny w za³atwieniu indywidualnej spra-
wy z zakresu administracji publicznej, czyli ka¿-
dy, kto ma interes prawny we wszczêciu postêpo-
wania administracyjnego i w okreœlonym sposo-
bie za³atwienia sprawy, w tym wypadku, w sposo-
bie za³atwienia wniosku o wyw³aszczenie.

Tak¿e jeœli chodzi o pierwsz¹ sprawê, to mam
nadziejê, ¿e nie pojawi¹ siê tego rodzaju zarzuty,
o których tutaj mówi³em w sposób intuicyjny. Je-
œli jednak sprawa dojdzie do Strasburga, to ktoœ,
kto w postêpowaniu spadkowym zostanie uznany
za spadkobiercê, ale ze wzglêdu na up³yw tego
trzydziestodniowego terminu w sprawie og³oszeñ
itd. zostanie pominiêty w tym postêpowaniu, mo-
¿e mówiæ, ¿e pañstwo polskie nie dochowa³o na
przyk³ad zasady nale¿ytej starannoœci, jeœli cho-
dzi o legislacjê, ¿eby skoordynowaæ te wszystkie
procedury. Ale, jak ju¿ powiedzia³em, mam na-
dziejê, ¿e te moje intuicyjne obawy siê nie potwier-
dz¹. Co do sytuacji dotycz¹cej tych og³oszeñ, to
uwa¿am, ¿e raczej trzeba bêdzie badaæ, jak to bê-
dzie wygl¹daæ w praktyce, Panie Ministrze, czy ci
wójtowie, burmistrzowie oraz starostowie bêd¹
prowadziæ postêpowanie w sposób nale¿yty. Zre-
szt¹ pewnie sami zainteresowani bêd¹ siê upomi-
naæ, ¿eby ich nale¿ycie poinformowano. Je¿eli
ktoœ, bêd¹c spadkobierc¹, dowie siê, ¿e postêpo-

wanie wyw³aszczeniowe zosta³o przeprowadzone
bez jego udzia³u, to na pewno bêdzie to skar¿y³,
bêdzie domaga³ siê chocia¿by wznowienia postê-
powania. Tak wiêc w tym przypadku, jak s¹dzê,
nasze ewentualne obawy, obawy pana Andrze-
jewskiego, ale w pewnym stopniu tak¿e moje, nie
potwierdz¹ siê i informacja o postêpowaniach wy-
w³aszczeniowych czy o dziale nieruchomoœci do-
trze do ka¿dego zainteresowanego. Taki pogl¹d
tutaj wyra¿am, miêdzy innymi po to, ¿eby stano-
wisko Senatu w tej sprawie opiera³o siê na jasno-
œci, klarownoœci sytuacji, nad któr¹ debatujemy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Iwan

z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do proto-
ko³u*.

Przypominam, ¿e wnioski o charakterze legis-
lacyjnym na piœmie z³o¿yli senatorowie Trzciñski
i Smulewicz, a teraz jeszcze pan senator Andrze-
jewski.

Zamykam dyskusjê.
Mam pytanie do pana ministra. Czy chcia³by

pan teraz ustosunkowaæ siê do tych wniosków,
czy na posiedzeniu komisji?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: A kiedy, Panie Mar-
sza³ku, odbêdzie siê posiedzenie komisji?)

Posiedzenie komisji zwo³am zapewne na jutro
rano.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: Przepraszam bar-
dzo, a czy nie mog³oby siê odbyæ dzisiaj, ze wzglê-
dów pragmatycznych?)

Takie posiedzenie mog³oby siê odbyæ o godzi-
nie 20.30.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Olgierd Dziekoñski: By³bym bardzo
wdziêczny.)

Tak, dzisiaj? Mo¿e byæ dzisiaj?
Panie Ministrze, w tej chwili wydaje mi siê, ¿e to

bêdzie mo¿liwe. W ka¿dym razie jestem zdecydo-
wanym przeciwnikiem, ¿e tak powiem, imposibi-
lizmu w tej sprawie.

Dzisiaj o godzinie 20.30… Zatem zak³adamy, ¿e
do godziny 20.30 bêdzie posiedzenie plenarne,
a potem, bezpoœrednio po zakoñczeniu posiedze-
nia plenarnego mo¿e siê odbyæ w tej sprawie po-
siedzenie komisji.

I to powiedziawszy…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Olgierd Dziekoñski: Oczywiœcie w tym
momencie na pewno…)
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W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³y z³o¿one wnioski,
proszê Komisjê Gospodarki Narodowej oraz Ko-
misjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej o zorganizowanie posiedzenia i przy-
gotowanie wspólnego sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê jutro, pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Czyli w tym momencie dziêkujê panu ministro-
wi Dziekoñskiemu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach
patentowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 958,
a sprawozdania komisji w drukach nr 958A
i 958B.

Mamy dwóch sprawozdawców. Sprawozdawc¹
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu jest pan senator
Kazimierz Wiatr.

Proszê bardzo, Panie Profesorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu dyskutowa³a

nad ustaw¹ o zmianie ustawy o rzecznikach pa-
tentowych. Jest to bardzo wa¿na ustawa, ponie-
wa¿, jak to ju¿ parokrotnie mówiliœmy w tej Izbie,
budujemy gospodarkê opart¹ na wiedzy i spo³e-
czeñstwo informacyjne, w którym sprawa ochro-
ny patentowej, ochrony w³asnoœci przemys³owej
jest niezwykle wa¿na. A istotn¹ rolê w tej procedu-
rze odgrywaj¹ rzecznicy patentowi.

Rozwa¿ana ustawa o zmianie ustawy o rzeczni-
kach patentowych jest szczególnej wagi, tak¿e
z tego powodu, ¿e jest to zmiana rozleg³a. Dosto-
sowano zakres pojêcia w³asnoœci przemys³owej
do konwencji paryskiej, rozszerzono katalog defi-
niowanych pojêæ, zrezygnowano z enumeraty-
wnego okreœlania podmiotów, zrezygnowano
z obowi¹zku nieprzerwanego wykonywania zawo-
du przez rzecznika patentowego, okreœlono kata-
log zawodów innych funkcji, zdefiniowano, na
czym polega œwiadczona przez rzecznika patento-
wego pomoc prawna, uœciœlono, i¿ rzecznik nie
mo¿e wystêpowaæ w charakterze pe³nomocnika
w postêpowaniu karnym i karnym skarbowym,
doprecyzowano przepis dotycz¹cy tajemnicy za-
wodowej, na³o¿ono na rzecznika patentowego
obowi¹zek doskonalenia swoich umiejêtnoœci.
Tutaj jest budz¹cy pewne emocje zapis dotycz¹cy
reklamowania przez rzeczników patentowych
œwiadczonych przez nich us³ug. Przyjêto te¿, ¿e na
listê rzeczników patentowych bêdzie mog³a byæ
wpisana osoba, która jest obywatelem nie tylko
polskim, wprowadzono regulacje dotycz¹ce zasa-
dy œwiadczenia przez zagranicznego rzecznika pa-
tentowego us³ug transgranicznych, zmieniono re-

gulacje dotycz¹ce naboru na aplikacjê rzeczni-
kowsk¹ i jej przebiegu, wprowadzono zasadê, i¿
prezes Rady Ministrów bêdzie okreœla³, w drodze
rozporz¹dzeñ, wysokoœæ op³at. Okreœlono cel i za-
kres przedmiotowy egzaminu kwalifikacyjnego.
Okreœlono zasady dzia³ania komisji egzaminacyj-
nej. Przyjêto, i¿ aplikant bêdzie móg³ byæ skreœlo-
ny z listy aplikantów w przypadku nieuiszczenia
op³aty. Przyjêto tak¿e, i¿ rzecznik patentowy bê-
dzie skreœlony z listy rzeczników patentowych
w przypadku nieop³acenia sk³adek. Uzupe³niono
i uporz¹dkowano przepisy dotycz¹ce samorz¹du
rzeczników patentowych – i to te¿ jest jeszcze
przedmiotem pewnych uwag z naszej strony. Do-
konano zmian, których celem jest usprawnienie
postêpowania dyscyplinarnego.

Muszê powiedzieæ, ¿e opinia naszego Biura Le-
gislacyjnego by³a niezwykle wnikliwa i obszerna.
Zawiera³a ona, poza propozycjami poprawek for-
malnych – nazywanych przez nas skrótowo legis-
lacyjnymi – czyli porz¹dkuj¹cych czy poprawia-
j¹cych uchybienia jêzykowe, ze dwie takie, które
mia³y znamiona poprawek merytorycznych.

Osobno chcia³bym siê odnieœæ do poprawek,
które wpisuj¹ siê w pewn¹ tradycjê czy pewne zwy-
czaje, które panuj¹ w Sejmie. Otó¿ ja parokrotnie,
uczestnicz¹c w posiedzeniach komisji sejmowych
jako sprawozdawca Senatu, by³em œwiadkiem ta-
kich sytuacji, kiedy zarówno Biuro Legislacyjne,
jak i panowie pos³owie mówili, ¿e nie przyjmuj¹ ja-
kiejœ poprawki Senatu, poniewa¿ celowo powta-
rzaj¹ pewne zapisy w danej ustawie z jakiejœ innej
ustawy w celach – nazwê to w skrócie, jak na nau-
czyciela akademickiego przysta³o – dydaktycz-
nych. Czyli ¿eby obywatel mia³ ³atwoœæ w porusza-
niu siê w nowym akcie prawnym, trzeba zamieœciæ
w nim pewne powtarzaj¹ce siê gdzie indziej zdania
informacyjne, nienios¹ce nowej treœci. W przypad-
ku omawianej ustawy jest to ust. 1 w artykule.…
No, numer za chwilê mo¿e podam. Mówi on o tym,
¿e dozwolona jest reklama us³ug rzeczników pa-
tentowych. Poniewa¿ nigdzie indziej taka reklama
nie jest zabroniona, wiêc pisanie, ¿e jest dozwolo-
na, nie stwarza nowego stanu prawnego. Niemniej
jednak to sformu³owanie jest takie bardziej komu-
nikatywne, jak to zauwa¿y³ obecny na sali pan se-
nator Wach, to jest ju¿ jawna zachêta do reklamy
dla rzeczników patentowych. To znaczy, pan sena-
tor Wach powiedzia³, ¿e istnieje ogromna potrzeba
tego, aby rzecznicy nie tylko byli us³ugodawcami,
ale tak¿e kreowali pewien rynek w tym zakresie.
I nawet by³a taka propozycja, która nie znalaz³a
poparcia – choæ nie wiem, czy my nad ni¹ g³osowa-
liœmy – ¿eby by³ wrêcz obowi¹zek reklamowania
swoich us³ug przez rzeczników patentowych. Czyli
by³a propozycja o wiele dalej id¹ca ni¿ to, co stano-
wi³ zapis zaproponowany w tej ustawie. No, ale
wtedy to by nie by³ ju¿ ustêp, jak to nazwa³em, dy-
daktyczny, tylko by³aby to ju¿ konkretna zmiana
merytoryczna.
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Przechodz¹c ju¿ do szczegó³owego omawiania
poprawek, zgodnie przyjêtych i przez Komisjê Go-
spodarki, i przez Komisjê Nauki, Edukacji i Spor-
tu – które obradowa³y odrêbnie i których propozy-
cje zawarte s¹ w odrêbnych sprawozdaniach –
chcia³bym powiedzieæ tylko o kwestiach istotnych
b¹dŸ spornych.

O pierwszej, dotycz¹cej proponowanego skreœ-
lenia ustêpu dotycz¹cego reklamy i tego, ¿e jest
ona dopuszczalna, ju¿ powiedzia³em.

Druga propozycja zmierza³a do tego, ¿eby
w ust. 2 mówi¹cym o tym, kto reguluje zasady
prowadzenia reklamy, s³owo „reklamy” zast¹piæ
sformu³owaniem „dostarczania informacji han-
dlowych”, jako w pewnym sensie lepszym. Na po-
siedzeniu komisji pojawi³y siê bowiem takie g³osy
– i to nie tylko panów senatorów, ale i zaproszo-
nych goœci – ¿e reklama jest okreœleniem nieco pe-
joratywnym, powiem delikatnie. Trudno jednak
siê z tym zgodziæ, bo je¿eli pewne pojêcia poprzez
konotacje semantyczne czy doœwiadczenia ¿ycio-
we maj¹ dla kogoœ nie najlepszy wydŸwiêk, to je-
szcze nie oznacza, ¿e same w sobie takie s¹, szcze-
gólnie w jêzyku legislacyjnym.

Kolejna w¹tpliwoœæ dotyczy³a zapisu o zwolnie-
niu aplikanta od op³at. I w tej materii zosta³a
przed³o¿ona poprawka – co do której w tym mo-
mencie jesteœmy zgodni – w kwestii tego, ¿e prezes
Rady Ministrów ustala… No, wprawdzie pozostaje
tu problem, czy zwalnianie, czy obni¿anie op³at,
ale to jest w zasadzie zgodny wniosek komisji.

Dyskusyjny jest zapis dotycz¹cy kwestii edu-
kacyjnych, mówi¹cy o doskonaleniu wiedzy
i umiejêtnoœci rzeczników. W art. 31 ust. 1 jest ta-
ki zapis, ¿e celem egzaminu kwalifikacyjnego jest
sprawdzenie wiedzy egzaminowanego miêdzy in-
nymi z zakresu – pkt 1 – prawa w³asnoœci prze-
mys³owej oraz – pkt 3 – prawa europejskiego i miê-
dzynarodowego w zakresie ochrony w³asnoœci
przemys³owej. A poniewa¿ to prawo w³asnoœci
przemys³owej jest pisane ma³¹ liter¹, to nie chodzi
tu o ustawê, a o prawo w³asnoœci przemys³owej
w ogóle, co oznacza, ¿e tak¿e o prawo europejskie
i miêdzynarodowe w tej dziedzinie. I tutaj propo-
zycja naszej komisji jest taka, aby wykreœlaj¹c
pkt 3 w ust. 1, dopisaæ w pkcie 1 w ust. 1: „prawa
w³asnoœci przemys³owej, w tym prawa europej-
skiego i miêdzynarodowego”. To by by³o, myœlê,
takie pogodzenie racji Sejmu i komisji senackich.

By³a te¿ doœæ rozleg³a dyskusja dotycz¹ca za-
kresu kompetencji komisji egzaminacyjnej i ze-
spo³u egzaminacyjnego. Zwyciê¿y³ pogl¹d, który
jest realizowany chocia¿by w Centralnej Komisji
do spraw Stopni i Tytu³ów czy w ka¿dej radzie wy-
dzia³u, ¿e komisja egzaminacyjna ma ustawow¹
kompetencjê do ostatecznego werdyktu w zakre-
sie zdania egzaminu czy te¿ nie, natomiast zespo-
³y egzaminacyjne s¹ to grupy pomocnicze, które

przeprowadzaj¹ czynnoœci w mniejszych zespo-
³ach z konkretnymi osobami. I tutaj wnioski obu
komisji s¹ podobne.

Spraw¹, która znalaz³a odmienne uregulowa-
nie w propozycjach naszych komisji i której
chcia³bym poœwiêciæ kolejnych parê zdañ, bo
myœlê, ¿e to jest wa¿ne, jest nowe brzmienie
art. 50 i art. 50a. W wyniku wprowadzenia no-
wych zapisów nast¹pi³a pewna kolizja. Otó¿ nowo
wprowadzony art. 50a w ust. 1 mówi, ¿e prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych reprezen-
tuje Polsk¹ Izbê Rzeczników Patentowych. A do-
tychczasowy art. 51 mówi, ¿e do Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych nale¿y – pkt 1 – repre-
zentowanie samorz¹du. I nagle okazuje siê, ¿e
Polska Izba Rzeczników Patentowych – to jest to
samo, co samorz¹d – raz jest reprezentowana
przez Krajow¹ Radê Rzeczników Patentowych,
a raz przez prezesa Polskiej Izby Rzeczników Pa-
tentowych. Dobrze, ¿e zosta³o to tu wychwycone.
Z tym ¿e propozycje rozwi¹zania tego problemu
zg³oszone przez komisjê gospodarki i komisjê na-
uki s¹ odmienne.

Otó¿ w przekonaniu Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu lepszym rozwi¹zaniem by³oby pozosta-
wienie dotychczasowego zapisu art. 51, w którego
pkcie 1 – ustawodawca chyba celowo zapisa³ to
w pierwszej kolejnoœci – jest mowa o tym, ¿e do
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych nale¿y
reprezentowanie samorz¹du, i to jest jakby nada-
nie pewnej podmiotowoœci tej radzie. A w art. 50a
w ust. 1 w pkcie 1 nale¿a³oby zapisaæ, ¿e prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych reprezen-
tuje Krajow¹ Radê Rzeczników Patentowych.
I wtedy by³aby zachowana pewna hierarchicz-
noœæ. Uszanowalibyœmy krajow¹ radê, a jedno-
czeœnie prezes mia³by te kompetencje.

Komisja Gospodarki Narodowej – w jej imieniu
wypowie siê zreszt¹ jej sprawozdawca – zapropo-
nowa³a natomiast takie rozwi¹zanie, ¿eby Krajo-
wej Radzie Rzeczników Patentowych wykreœliæ tê
kompetencjê reprezentowania samorz¹du i za-
strzec j¹ jako jednoosobow¹ kompetencjê preze-
sa, co mia³oby pewne zalety. Ja jednak muszê po-
wiedzieæ, ¿e jak analizowa³em tê kwestiê – zreszt¹
omówiliœmy j¹ w zasadzie wyczerpuj¹co wczoraj
i dzisiaj i z pani¹ minister – to odnios³em wra¿e-
nie, ¿e jest taka przes³anka, mo¿e w Sejmie j¹ pa-
nowie pos³owie nazwaliby polityczn¹, a ja powie-
dzia³bym merytoryczna, ¿e jednak przynajmniej
na te dwa, trzy lata zmiana nie mo¿e byæ drastycz-
na, jednak s¹ to pewne ewolucje dotycz¹ce doœæ
du¿ych zbiorowoœci ludzkich i pozostawienie na
razie takiej hierarchicznoœci, ¿e Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych reprezentuje samorz¹d,
a prezes reprezentuje tê radê, by³oby dobre. A po
jakimœ czasie, jeœli by to funkcjonowa³o, mo¿na
by pójœæ w kierunku proponowanym dzisiaj przez
komisjê gospodarki. W mojej opinii, ale i w opinii
komisji, któr¹ tu prezentujê – no, zawsze bêdzie-
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my przywo³ywani do porz¹dku, ¿ebyœmy w spra-
wozdaniu prezentowali raczej to, co by³o mówione
na posiedzeniu komisji, ni¿ indywidualne opinie,
chocia¿ czasami je tutaj wypowiadamy – takie
rozwi¹zanie by³oby lepsze i za takim rozwi¹za-
niem siê opowiedzieliœmy.

A teraz wszystkie te propozycje pozwalam sobie
przed³o¿yæ Wysokiej Izbie, dziêkuj¹c za udzielone
nam na posiedzeniu komisji wsparcie i pani mini-
ster, i panu prezesowi Urzêdu Patentowego, bo
muszê powiedzieæ, ¿e aktywnoœæ tych podmiotów,
a tak¿e Polskiej Izby Rzeczników Patentowych by-
³a bardzo, bardzo wa¿na. I powiem te¿ – to jest
przytoczenie z posiedzenia komisji – ¿e wyrazi³em
opiniê, ¿e szkoda, ¿e kiedy zajmowaliœmy siê
ustaw¹ o ochronie w³asnoœci przemys³owej, nie
by³o tak mocnej obecnoœci, bo niestety tamta
ustawa doœæ znacznie ograniczy³a ochronê paten-
tow¹ i w³asnoœci przemys³owej. Tak ¿e tym razem
dziêkujê i proszê o tak¹ aktywnoœæ równie¿
w przysz³oœci. Dziêkujê bardzo za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Eryk Smulewicz. Proszê

o przedstawienie sprawozdania Komisji Gospo-
darki Narodowej.

Senator Eryk Smulewicz:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej tak¿e w dniu

wczorajszym zajmowa³a siê przedmiotow¹ usta-
w¹. Mój przedmówca, senator Wiatr, doœæ szeroko
przedstawi³, jakie zmiany wnosi ta ustawa. Ja
mo¿e dodam, ¿e te zmiany i w ogóle ten projekt
wynikaj¹ z pewnej praktyki, z doœwiadczeñ uzys-
kanych pod rz¹dami obowi¹zuj¹cej obecnie usta-
wy. Wynikaj¹ tak¿e z pewnych dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej oraz z pewnych analiz i opracowañ Mi-
nisterstwa Gospodarki.

Chcia³bym równie¿ powiedzieæ o pewnej, jak
s¹dzê, istotnej sprawie. Otó¿ w ustawie zakres po-
jêciowy w³asnoœci przemys³owej… W tej ustawie
uznaje siê, ¿e to pojêcie obejmuje równie¿ zwal-
czanie nieuczciwej konkurencji.

Ustawa z gospodarczego punktu widzenia,
o czym wspomina³ mój przedmówca, ma istotne
znaczenie, szczególnie w gospodarce rynkowej,
w gospodarce, w której chodzi o innowacyjnoœæ,
o nowe rozwi¹zania technologiczne. Istotne jest
to, ¿eby i przedsiêbiorca, i inne podmioty mog³y
opatentowaæ swoj¹ pracê, swoje osi¹gniêcia,
wzory przemys³owe czy inne. To w gospodarce
mo¿e zapewniaæ przewagê konkurencyjn¹ i z te-

go punktu widzenia ta ustawa jest na pewno istot-
na i potrzebna.

O pewnych ró¿nicach pan senator Wiatr ju¿
wspomina³. My o kwestii reklamy nie rozmawia-
liœmy, to nie by³o przedmiotem naszych obrad, ale
ta uwaga pana senatora Wiatra, jak s¹dzê, jest
stosowna i to dobrze, ¿e ona siê teraz pojawi³a.

Komisja zajmowa³a siê dwudziestoma dwoma
poprawkami. Te poprawki, w wiêkszoœci o cha-
rakterze uœciœlaj¹cym, porz¹dkuj¹cym, zosta³y
przez ni¹ poparte. Ja jeszcze w miêdzyczasie
otrzyma³em od Biura Legislacyjnego kolejne dwie
poprawki uœciœlaj¹ce, te¿ je za chwilê bêdê chcia³
z³o¿yæ.

To wszystko. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Otwieram etap pytañ.

Senator Marek Zió³kowski:
Ja chcia³bym skierowaæ pytanie mo¿e do pana

senatora Wiatra. Chodzi mi o tê reklamê. Tu s¹
dwie sprawy. Po pierwsze, dosz³y do mnie takie
sygna³y, ¿e podobne zawody, czyli notariusze,
radcowie, takiej reklamy w istocie nie maj¹. A one
s¹ trochê zbli¿one. Po drugie, je¿eli chodzi o dy-
rektywê unijn¹, to ona, zdaje siê, pos³uguje siê
terminem commercial information, to znaczy in-
formacja handlowa. W to wchodzi ta reklama. Ja-
kie jest stanowisko komisji? Bo rozumiem, ¿e Ko-
misja Gospodarki Narodowej tego nie rozpatry-
wa³a. Jaka jest dok³adnie ta poprawka, je¿eli cho-
dzi o ow¹ reklamê? Bo wiem, ¿e niektóre osoby
mia³y co do tego pewne w¹tpliwoœci.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Pani Minister! Panie i Pano-

wie Senatorowie! Nie mogê w tej chwili znaleŸæ do-
s³ownego brzmienia tego, ale to za chwilê siê sta-
nie… Muszê powiedzieæ tak: ja tu oczywiœcie mam
bardzo rozleg³y materia³ dowodowy, miêdzy inny-
mi mam tê regulacjê unijn¹, ale trzeba rozró¿niæ
dwie sprawy. Regulacja unijna jest minimalisty-
czna, to znaczy ona mówi, co my koniecznie musi-
my mieæ w prawie, ewentualnie czego w tym pra-
wie nie powinno byæ. Pomiêdzy tym jest doœæ roz-
leg³a przestrzeñ, w której mo¿emy siê poruszaæ.
I ta regulacja, któr¹ przyj¹³ Sejm, w tym siê mie-
œci, to znaczy nie mamy niczego, co by by³o zabro-
nione, a mamy wszystko, co powinniœmy mieæ.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Prze-
praszam, ale dopuszcza reklamê czy zaleca
reklamê?)

Inaczej…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To sejmowe

rozwi¹zanie…)
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Nie, nie…
(Senator Piotr Wach: Mo¿na reklamowaæ.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Mo¿na, czy-

li dopuszcza.)
Panie Marsza³ku, trzeba zacz¹æ od tego, ¿e ta

regulacja prawa unijnego, któr¹ tutaj mam przed
sob¹ – to jest dyrektywa 2006/123/WE z dnia
12 grudnia 2006 r. dotycz¹ca us³ug na rynku we-
wnêtrznym – w swoim pkcie 100 mówi, ¿e jest ko-
nieczne zniesienie przepisów zakazuj¹cych
wszelkiej reklamy, czyli reklama nie mo¿e byæ za-
kazana. Tak mówi dyrektywa unijna. Je¿eli ktoœ
uwa¿a, ¿e w tym zakresie s¹ potrzebne jakieœ po-
równania… Wiemy, ¿e ka¿da materia wymaga pe-
wnych regulacji, ale na dany czas. Inaczej wystar-
czy³oby, ¿e Sejm obradowa³by przez cztery lata
bez przerwy i potem przez dwadzieœcia móg³by nic
nie robiæ. Ale okazuje siê, ¿e po pierwsze, to, co
ustali³by przez te cztery lata, by³oby niedoskona-
³e, a po drugie, sama rzeczywistoœæ tak siê zmie-
nia, ¿e konieczne s¹ jednak pewne modyfikacje.
I ja nie bez kozery przytoczy³em wypowiedŸ pana
senatora Wacha z wczorajszego posiedzenia ko-
misji – bardzo pana senatora przepraszam, jeœli
jakoœ naruszam prywatnoœæ, ale…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to by³o
sprawozdanie z posiedzenia komisji.)

Dok³adnie tak, one s¹ jawne, ich zapisy s¹ do-
stêpne w internecie, to wszystko jest dostêpne.

Pan senator bardzo dobitnie podkreœli³, czemu
da³ wyraz w sformu³owanej poprawce, ¿e jest nie-
zwykle potrzebna reklama w tym zakresie i nawet
by³ gotów z³o¿yæ poprawkê zobowi¹zuj¹c¹ rzeczni-
ków do reklamy. Jest oczywiœcie ustawa o œwiad-
czeniu us³ug na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i tam jest mowa o tej informacji, ale to znowu,
jak mówiê, dotyczy minimum i ograniczenia zaka-
zów, a pomiêdzy tym jest pewna przestrzeñ.

Muszê powiedzieæ, ¿e w istocie by³y dwa proble-
my. Pierwszy problem, legislacyjny, dotyczy³
ust. 1, którego ja nie mogê znaleŸæ, ale jeœli trzeba,
to oczywiœcie znajdê. On mówi o tym – to mogê
z pamiêci powiedzieæ, pamiêtam to – ¿e jest dopu-
szczalna reklama. I to jakby nie wnosi… Ona ni-
gdzie nie jest zabroniona, czyli jest dopuszczalna.
I to by³a poprawka legislacyjna.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Poprawka
redundantna.)

Druga poprawka ju¿ niestety nie by³a legislacyj-
na. Ona wynika³a z pewnej dyskusji, tak j¹ nazwij-
my, spo³ecznej, czyli mo¿emy j¹ traktowaæ w kate-
goriach merytorycznych czy te¿ politycznych. Cho-
dzi³o o to, a¿eby u¿yte przez Sejm w ust. 2 s³owo
„reklama” zast¹piæ s³owem „informacja”…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Handlowa,
tak?)

No, jakaœ, to jest napisane tutaj, to mam… Bo
s³owo „reklama” Ÿle siê kojarzy. I to a¿ tyle i tylko

tyle. Problem nie jest zasadniczo istotny, to zna-
czy pozostawienie ust. 1 niewiele zmienia. Zmia-
na w ust. 2 te¿ w zasadzie niewiele zmienia poza
tym, ¿e u¿ywamy innego s³owa, bo nam s³owo
„reklama” Ÿle siê kojarzy. Mo¿e warto by popra-
cowaæ, ¿eby siê dobrze kojarzy³o. Jak pan mar-
sza³ek oraz panie i panowie senatorowie pamiê-
tacie, w ró¿nych dysputach z rzecznikiem praw
dziecka – dzisiaj te¿ bêdzie ta ustawa – zawsze
mówi³em, ¿e mo¿emy siê zajmowaæ czêœci¹ pato-
logiczn¹ albo t¹ normaln¹. Je¿eli ci¹gle bêdziemy
siê zajmowaæ patologiczn¹, to ta normalnoœæ bê-
dzie siê psu³a. Tak samo jest w przypadku tej re-
klamy. Ale nie wiem, bo byæ mo¿e jakbyœmy prze-
prowadzili g³osowanie, toby siê okaza³o, ¿e nie
wszyscy uwa¿aj¹, ¿e reklama tak siê kojarzy, ma
znaczenie pejoratywne. Nie wiem, czy odpowie-
dzia³em panu marsza³kowi, ale stara³em siê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ inne pytania do senatorów sprawozdaw-

ców?
Pan senator Kieres, proszê bardzo.
Do kogo?
(Senator Leon Kieres: Do pana senatora Wiatra.)
Pan senator Wiatr bêdzie ³askaw wróciæ.

Senator Leon Kieres:

Krótkie pytanie. Swego czasu by³em sprawo-
zdawc¹ kilku ustaw dotycz¹cych naboru do tak
zwanych zawodów prawniczych, reprezentowa-
³em Senat, nie prezentowa³em w³asnych po-
gl¹dów. Jedn¹ z najbardziej spornych spraw by³a
forma i kryteria egzaminu kwalifikacyjnego. W tej
ustawie – to strona 12, Panie Senatorze – w ust. 2
w art. 31 jest powiedziane tak: „Egzamin kwalifi-
kacyjny sk³ada siê z dwóch czêœci pisemnych i je-
dnej czêœci ustnej”. W ustawach o dostêpie do za-
wodów…

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale o którym doku-
mencie pan mówi? Bo ja tu tego nie widzê…)

Strona 12.
(Senator Kazimierz Wiatr: Ustawy sejmowej?)
Tak, ustawy…
(Senator Kazimierz Wiatr: W druku?)
A, przepraszam, bo ja mam materia³ poró-

wnawczy…
(Senator Kazimierz Wiatr: Materia³ porównaw-

czy, tak.)
Rzecz dotyczy art. 31 ust. 2: „Egzamin kwalifi-

kacyjny sk³ada siê z dwóch czêœci pisemnych i je-
dnej czêœci ustnej”. W innych ustawach, o adwo-
katurze, o radcach prawnych, o sêdziach, wyklu-
czono egzamin ustny, a tutaj jest. Ja siê zga-
dzam… ja popieram stanowczo to rozwi¹zanie.
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Ale czy ten problem… Czy przedstawiciele Mini-
sterstwa Sprawiedliwoœci byli na posiedzeniu?

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, oczywiœcie, ¿e
byli.)

Czy odnosili siê do tej kwestii?

Senator Kazimierz Wiatr:
Nie, nie odnosili siê. Muszê powiedzieæ, ¿e mie-

liœmy bardzo znamienity, ¿e tak powiem, sk³ad go-
œci na posiedzeniu komisji. Pani minister repre-
zentowa³a Ministerstwo Gospodarki i by³a upo-
wa¿niona do reprezentowania stanowiska rz¹du,
byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwoœci
– delegacja dwuosobowa, by³o te¿ przedstawiciel-
stwo Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej – te¿
delegacja dwuosobowa, by³a delegacja Urzêdu Pa-
tentowego – dwie osoby, oraz by³a delegacja Pol-
skiej Izby Rzeczników Patentowych – te¿ dwie oso-
by. Tak ¿e to by³a, jak pan senator widzi, rozleg³a…
W ogóle nie dyskutowaliœmy o tej sprawie, z czego
wynika, ¿e jakby to nie by³ problem.

(Senator Leon Kieres: No, jest to dla mnie bar-
dzo interesuj¹ca informacja, bo egzamin ustny
podobno mo¿e stwarzaæ elementy, powiedzmy,
niesprawiedliwych ocen i wyborów.)

Panie Senatorze, mo¿e jakbym móg³ w tym du-
chu… Rozmawialiœmy o pograniczu tych proble-
mów, to znaczy rozmawialiœmy na temat zespo³ów
egzaminuj¹cych, które w ramach komisji… No, co
najmniej jeden, ale zak³adam, ¿e bêdzie ich pew-
na liczba… Wtedy mo¿e kontakt osobisty jest lep-
szy. Jest zapis w ustawie mówi¹cy o tym, ¿e cz³on-
kowie zespo³ów egzaminacyjnych nie mog¹ w ¿a-
den sposób byæ zale¿ni od egzaminowanych ani
powi¹zani z nimi.

(Senator Leon Kieres: Panie Senatorze, ja po-
pieram ten przepis, w³aœnie z tamtych rozwi¹zañ.)

Ale ja poszerzam tylko o tyle, ile mogê niejako
na obrze¿ach tego powiedzieæ.

(Senator Leon Kieres: Jestem zwolennikiem
tak¿e egzaminu ustnego.)

Nierozmawialiœmynatentemat.Dziêkujêbardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panom senatorom sprawozdawcom.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Stanowisko

rz¹du reprezentuje Ministerstwo Gospodarki.
Witam wspominan¹ ju¿ tu pani¹ minister Gra¿y-

nê Henclewsk¹, pani¹ minister gospodarki, i preze-
sa Urzêdu Patentowego, pana Andrzeja Pyr¿ê.

Czy pani minister chcia³aby zabraæ g³os w spra-
wie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Gra¿yna Henclewska: Nie, bardzo dziêkujê.
Prace w komisjach przebiega³y bardzo sprawnie.)

Rozumiem. Na razie pani minister wstrzymuje
siê od zabrania g³osu, ale mog¹ byæ pytania.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os
i zadaæ pytanie?

Zosta³a pani znowu niezwykle dobrotliwie po-
traktowana przez Wysok¹ Izbê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospo-
darki Gra¿yna Henclewska: Bardzo mi mi³o.)

Widzê, ¿e pan senator Kieres waha siê, ale
wstrzymuje siê… Tak?

(Senator Leon Kieres: W ramach pytania do
rz¹du móg³bym zapytaæ, dlaczego w jednej sytua-
cji jest takie stanowisko, a w innej…)

Panie Senatorze, proszê zadaæ pytanie, a pani
minister… To bêdzie przyjemnoœæ, jak pani mini-
ster podejdzie bli¿ej.

(Senator Kazimierz Wiatr: Pan senator mo¿e lu-
bi siê wahaæ po prostu. Znamy tak¹ anegdotê
o góralu, co siê waha³, wiêc…)

(Weso³oœæ na sali)
Proszê bardzo, mo¿e pan zadawaæ ju¿ pytanie,

a pani minister, ¿e tak powiem, en passant, to
us³yszy.

Senator Leon Kieres:
Pytanie podobne do tego, które zada³em panu

senatorowi Wiatrowi. Mianowicie, Pani Minister,
czy w ramach tak zwanych uzgodnieñ miêdzyre-
sortowych problem, który ja zawar³em w swoim
pytaniu, by³ podnoszony czy te¿ nie?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska:

Nie by³.
(Senator Leon Kieres: Nie by³ podnoszony,

no to…)
Mo¿e ju¿ odpowiem: nie by³o go…
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Leon Kieres: I to mi wystarczy. Dziê-

kujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Widzê, ¿e pani minister wyraŸnie boi siê tej mó-

wnicy, ale trudno.
(G³os z sali: Pan marsza³ek jest taki groŸny dzi-

siaj.)
Tak, groŸny jestem, w³aœnie.
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e nikt nie zapisa³ siê do g³osu.
Do protoko³u z³o¿y³ swoje przemówienie pan

senator Janusz Rachoñ*, a pan senator Eryk
Smulewicz z³o¿y³ wniosek o charakterze legisla-
cyjnym.
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W zwi¹zku z tym proszê obie komisje, czyli Ko-
misjê Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisjê Go-
spodarki Narodowej, o zorganizowanie wspólnego
posiedzenia, debatê i przygotowanie wspólnego
sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Wysokiej Izby, jutro.

Dziêkujê bardzo. Koñczê punkt ósmy i prze-
chodzê do punktu dziewi¹tego.

Dziêkujê pani minister i panu prezesowi za to,
¿e byli podczas omawiania tego punktu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ewidencji ludnoœci.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 960,
a sprawozdanie komisji w drukach nr 960A
i 960B.

Pan senator Bohdan Paszkowski jest sprawo-
zdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Ad-
ministracji Pañstwowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-

stracji Pañstwowej rozpatrywa³a tê ustawê wczo-
raj, czyli 10 sierpnia. Stanowisko jest nastêpu-
j¹ce. Wnosimy, aby Senat raczy³ uchwaliæ projekt
uchwa³y dotycz¹cy tej ustawy, z tym ¿e mamy a¿
piêtnaœcie poprawek. Ale nim przejdê do ich oma-
wiania, powiem kilka s³ów o tej¿e ustawie.

Jest to nowa ustawa, która ma w nowy sposób
okreœliæ zakres obowi¹zku meldunkowego, jak
równie¿ na nowo definiuje to, co powinno siê za-
wieraæ w rejestrze PESEL jako podstawowym cen-
tralnym zbiorze danych identyfikuj¹cych to¿sa-
moœæ i status administracyjnoprawny osób fizy-
cznych. S¹ tam zawarte przepisy dotycz¹ce reje-
stracji danych w systemie PESEL, w rejestrach
mieszkañców i w rejestrach zamieszkania cudzo-
ziemców, dotycz¹ce zasad i trybu nadawania ta-
kiego numeru PESEL, zasad wykonywania obo-
wi¹zku meldunkowego oraz zasad udostêpniania
danych z rejestrów, o których mowa w ustawie.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e ta ustawa zawiera równie¿
przepisy dotycz¹ce przysz³oœciowej reformy pole-
gaj¹cej na tym, ¿e ma byæ zniesiony obowi¹zek
meldunkowy. Wprawdzie w tym zakresie ustawa
definiuje, ¿e ma to nast¹piæ 1 stycznia 2014 r., ale
zawiera tak¿e przepisy przejœciowe, które maj¹ tê
kwestiê dotycz¹c¹ naszego ¿ycia ustaliæ w okresie
przejœciowym.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e nowoœci¹ w stosunku do
obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów jest to, ¿e
wprowadza siê obowi¹zek meldunkowy w przy-
padku pobytów czasowych trwaj¹cych d³u¿ej ni¿
trzy miesi¹ce. Czyli tu jest cezura, nazwijmy, cza-

sowa. Jako pobyty czasowe definiuje siê pobyty
trwaj¹ce d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce. A wiêc wszelkie
inne zasady obowi¹zuj¹ce obecnie bêd¹ zniesio-
ne. Trzeba jednak dodaæ, ¿e ta zasada ma doty-
czyæ obywateli polskich, nieco inne zasady bêd¹
obowi¹zywa³y cudzoziemców. Oczywiœcie bêdzie
rozró¿nienie. Inaczej bêd¹ traktowani cudzoziem-
cy, którzy s¹ obywatelami Unii Europejskiej,
EFTA i Szwajcarii, a nieco inaczej, jeœli chodzi o tê
kwestiê, bêd¹ traktowani na terenie naszego kra-
ju cudzoziemcy spoza tych obszarów.

Jest przyjêta zasada zniesienia obowi¹zku wy-
meldowania, je¿eli dokonuje siê czynnoœci nowe-
go zameldowania, oczywiœcie w innym miejscu.
To bêdzie uproszczenie. W ustawie s¹ zawarte
ograniczenia, je¿eli chodzi o podawanie przy mel-
dowaniu danych dotycz¹cych obowi¹zku wojsko-
wego, wykszta³cenia. Wa¿ne jest to, ¿e mimo i¿
w dalszym ci¹gu jest utrzymany w tej ustawie
obowi¹zek meldunkowy, to jednak zniesiony zo-
stanie przepis dotycz¹cy traktowania niedo-
pe³nienia takiego obowi¹zku jako wykroczenia.

Du¿o jest przepisów dotycz¹cych tego, jak te sy-
stemy maj¹ funkcjonowaæ w obiegu, nazwijmy to,
komunikacji elektronicznej. Jest zarówno kwestia
zwi¹zana z obiegiem wewn¹trzurzêdowym infor-
macji z tych systemów i rejestrów, jak i kwestia
zwi¹zana z mo¿liwoœci¹ dokonywania czynnoœci
meldunkowych i uzyskiwania chocia¿by zaœwiad-
czeñ z tym zwi¹zanych oraz informacji z tych syste-
mów. Jak powiadam, przewidziano wejœcie tej
ustawy w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r., ale tu
korekta – my bêdziemy proponowaæ zmianê tego
terminu, wyd³u¿enie vacatio legis, tak ¿eby ustawa
wesz³a w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2011 r. Równie¿,
jak mówi³em, w ustawie tej s¹ ju¿ zawarte kwestie
zwi¹zane ze zniesieniem obowi¹zku meldunkowe-
go z dniem 1 stycznia 2014 r.

Teraz, Panie Marsza³ku, mo¿e przyst¹pi³bym
do krótkiego omówienia naszych poprawek, któ-
rych jest, jak mówi³em na wstêpie, piêtnaœcie.
Swoje Ÿród³o mia³y one albo w przemyœleniach
Biura Legislacyjnego, albo w przemyœleniach sa-
mego wnioskodawcy, czyli rz¹du, a mówi¹c kró-
cej: ministerstwa.

I tak wprowadzamy na przyk³ad w art. 5 po-
prawkê, jako konsekwencjê pewnych zapisów
w ustawie, ¿e to wojewoda sprawuje nadzór nad
dzia³alnoœci¹ organów gminy w zakresie obowi¹z-
ku meldunkowego. Skreœlamy ust. 2 w art. 10 ja-
ko zapis b³êdny. Chodzi tam o przekazywanie da-
nych do rejestru PESEL za poœrednictwem reje-
stru mieszkañców, tymczasem za³o¿eniem usta-
wy jest, ¿e to system PESEL jest tym systemem
g³ównym, do którego te informacje kieruje siê bez-
poœrednio. W zwi¹zku z tym ten zapis nie jest w³a-
œciwy. W art. 24 zmieniamy ust. 3 u¿ywaj¹c takiej
formu³y dotycz¹cej zdolnoœci do czynnoœci praw-
nych, która jest stosowana w kodeksie cywilnym.
Tu w tym zakresie by³a propozycja ustawowa, po-
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wiedzmy, w³asnej definicji – my to zmieniamy.
Wprowadzamy w art. 24 w ust. 6 i 7 kwestie
zwi¹zane z obowi¹zkiem meldunkowym ¿o³nierzy
w s³u¿bie czynnej. I jest tu propozycja, ¿eby to by-
³y specyficzne uregulowania, tak aby ten obo-
wi¹zek meldunkowy by³ wykonywany przez s³u¿-
by wojskowe, a nie tak, jak zdawa³oby siê na pod-
stawie tej ustawy, ¿e bêd¹ to wykonywaæ organy
gminy. Tu jest takie uzasadnienie, ¿e jednak jest
to specyficzna formu³a, je¿eli chodzi o wojsko,
i w pewnym zakresie mo¿e byæ to dla osób nieupo-
wa¿nionych jakieœ Ÿród³o informacji o dzia³alno-
œci wojska.

Co jeszcze proponujemy? Proponujemy miêdzy
innymi doprecyzowanie w art. 34 stwierdzenia, ¿e
chodzi o pocztê elektroniczn¹, a nie adres elektro-
niczny. W art. 39 upowa¿niamy ministra obrony
narodowej, by w porozumieniu z ministrem w³a-
œciwym do spraw wewnêtrznych okreœli³ w drodze
rozporz¹dzenia w³aœnie sprawy tego meldunku
¿o³nierzy w s³u¿bie czynnej. W art. 48 i 53 dopre-
cyzowujemy przepisy. W szczególnoœci w art. 53
jest zmiana pewnej formu³y, je¿eli chodzi o uzys-
kiwanie informacji z tych systemów, czy to z PE-
SEL, czy z rejestrów mieszkañców, tak aby nastê-
powa³o to nie tak, jak proponuje siê w ustawie, to
znaczy po do³¹czeniu dowodu op³aty do wniosku
o udostêpnienie danych, tylko ¿eby to by³a czyn-
noœæ nastêpcza, a wiêc, powiedzmy, najpierw jest
wniosek, a potem uzyskanie danych i obci¹¿enie
op³at¹. Ma to równie¿ du¿e znaczenie w tym przy-
padku, gdy chodzi, tak bym powiedzia³, o dane
zbiorcze, kiedy to ustalenie tej op³aty mo¿e nastê-
powaæ dopiero po okreœleniu zakresu udzielanej
informacji. W zwi¹zku z tym pozostaje równie¿
propozycja zmiany zakresu upowa¿nienia Rady
Ministrów odnoœnie do tych terminów. I tutaj ma-
³a uwaga. Mianowicie w senackim druku nr 960A,
gdzie jest zamieszczone nasze sprawozdanie,
wdar³a siê taka ma³a omy³ka co do zakresu upo-
wa¿nienia do wydania przez Radê Ministrów roz-
porz¹dzenia, o czym mowa w pkcie 2 art. 56 w po-
prawce dziesi¹tej, mianowicie tam pkt 2 powinien
brzmieæ nastêpuj¹co: „sposób obliczania wysoko-
œci oraz sposób i termin uiszczania op³aty za udo-
stêpnianie danych podmiotom” i dalej tak, jak jest
– tam wypad³o s³owo „termin”. Tak ¿e tutaj precy-
zujê w tym zakresie nasz¹ poprawkê. S¹ jeszcze
przepisy dotycz¹ce doœæ istotnych spraw, miano-
wicie proponujemy miêdzy innymi skreœlenie
art. 63 odnosz¹cego siê do obowi¹zuj¹cej ustawy
o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych. To
dotyczy równie¿ takiej kwestii: w art. 78 proponu-
jemy, ¿eby ustawa z 1974 r. o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych straci³a moc, oczywiœcie
z chwil¹ wejœcia w ¿ycie tej nowej ustawy. Wi¹¿e
siê to z pewnym takim, powiedzia³bym, mo¿liwym
legislacyjnym zamieszaniem z uwagi na to, ¿e gdy

na poprzednim naszym posiedzeniu uchwalaliœ-
my now¹ ustawê o dowodach osobistych, która
ma wejœæ w ¿ycie, o ile dobrze pamiêtam, 1 lipca
2011 r., w przepisach przejœciowych zachowaliœ-
my moc tej¿e ustawy z 1974 r., oczywiœcie z pew-
nymi korektami, bo tam pewne kwestie dotycz¹ce
dowodów osobistych by³y albo usuwane, albo wy-
mieniane, tak ¿e jakby wydzielano tamte przepi-
sy. Tutaj, zwa¿ywszy na fakt, ¿e w tej ustawie rów-
nie¿ odnosimy siê do ustawy z 1974 r. i ¿e w tej
wersji, któr¹ otrzymaliœmy, jest proponowana
zmiana przepisów w tamtej ustawie, oraz na to, ¿e
s¹ ró¿ne terminy wejœcia w ¿ycie zarówno ustawy
o ewidencji ludnoœci, jak i ustawy o dowodach
osobistych, mog³aby narodziæ siê jakby pewna
niejasnoœæ, która ustawa obowi¹zuje w danym
momencie: czy jeszcze stara z 1974 r., a jeœli tak,
to w jakim zakresie, czy mo¿e ju¿ ewentualnie te
nowe itd. W zwi¹zku z tym na wniosek naszego
Biura Legislacyjnego pad³y propozycje, ¿eby od-
nieœæ siê do tego ca³oœciowo i dokonaæ niezbêd-
nych korekt. Tak ¿e z jednej strony nie zmieniamy
tu ju¿ poprzez tê ustawê przepisów o ewidencji lu-
dnoœci i dowodach osobistych, a z drugiej strony –
z chwil¹ wejœcia tej ustawy w ¿ycie tamta straci
moc.

I jeszcze, proszê pañstwa, taka uwaga, o której
ju¿ mówi³em, a mianowicie w poprawce piêtnastej
odnoœnie do art. 79 jest propozycja, ¿eby ustawa,
inaczej ni¿ w tej wersji uchwalonej przez Sejm,
wed³ug której mia³a ona wejœæ w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2011 r., wesz³a w ¿ycie z dniem 1 sier-
pnia 2011 r. Jest to przesuniêcie o ponad pó³ ro-
ku. Trzeba pamiêtaæ, ¿e równie¿ mieliœmy tê pro-
pozycjê, je¿eli chodzi o kwestiê zwi¹zan¹ z ustaw¹
o dowodach osobistych. Argumentacja jest podo-
bna: to jest kwestia, powiedzmy, pewnych spraw
przygotowawczych oraz, jak mówiliœmy, chodzi
o notyfikacjê tego aktu prawnego.

W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej wnoszê, aby Wysoki
Senat przyj¹³ ustawê z tymi poprawkami, które
proponujemy. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wach, proszê bardzo, jako repre-

zentant, sprawozdawca Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ wczoraj, czyli

10 sierpnia. Mój poprzednik mniej wiêcej j¹ scha-
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rakteryzowa³. A wiêc powiem tylko, ¿e ta ustawa
tworzy w pewnym sensie seriê z ustaw¹ o dowo-
dach osobistych, a w zasadzie powinna j¹ poprze-
dzaæ, bo ma jakby ogólniejszy charakter. Ale ze
wzglêdu na d³ugie procedowanie w Sejmie, trwa-
j¹ce mniej wiêcej dwa lata, one prawie siê spotka-
³y. My ustawê o dowodach osobistych dopiero co
uchwaliliœmy, na poprzednim posiedzeniu.

Je¿eli chodzi o pracê naszej komisji, to koncen-
trowaliœmy siê na samym numerze PESEL, póŸ-
niej dyskutowany by³ obowi¹zek meldunkowy,
w szczególnoœci mo¿liwoœci obejœcia czy niedo-
pe³nienia tego obowi¹zku i ewentualne skutki te-
go, mówiliœmy równie¿ o obowi¹zku meldunko-
wym cudzoziemców, a w szczególnoœci o relacji te-
go obowi¹zku – którego termin realizacji jest tutaj
okreœlony jako trzydziestodniowy – do dyrektywy
Unii Europejskiej, to znaczy czy nie ma tu kolizji,
a na koniec dyskutowaliœmy o wspomnianych ró-
wnie¿ przez mojego poprzednika problemach
zwi¹zanych z interakcj¹ miêdzy terminami z usta-
wy o dowodach i z tej ustawy. Omówiliœmy te¿ po-
prawki z tymi sprawami zwi¹zane.

Ostatecznie komisja proponuje w swoim spra-
wozdaniu, które jest zawarte w druku nr 960B,
cztery poprawki. Te cztery poprawki s¹ to¿same
z tymi, które znajduj¹ siê w zbiorze poprawek ko-
misji poprzednio referuj¹cej, w tym zbiorze s¹ to
poprawki trzecia, szósta, dwunasta i piêtnasta.
Myœmy ograniczyli siê wy³¹cznie do nich, nie wy-
szliœmy w zasadzie poza poprawki sugerowane
przez Biuro Legislacyjne i przejête przez senato-
rów, nawet zmniejszyliœmy ich liczbê, nie przyj-
muj¹c wszystkich propozycji poprawek, o których
by³a mowa.

W imieniu komisji wnoszê o przyjêcie przez Se-
nat tej ustawy wraz z czterema poprawkami, któ-
re znajduj¹ siê we wskazanym druku. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz nastêpuj¹ pytania do sprawozdawców.
Pan senator Muchacki by³ pierwszy. Proszê

bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do pana senatora Wacha. Panie

Senatorze, czy na posiedzeniu komisji by³a oma-
wiana sprawa ewentualnych problemów doty-
cz¹cych cywilnych postêpowañ s¹dowych, to zna-
czy sytuacji, kiedy nie mo¿na dorêczyæ zawiado-
mienia delikwentowi, który ma siê stawiæ przed
s¹d? Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Wach:

Ta sprawa by³a dyskutowana, by³a podnoszo-
na w œwietle, ¿e tak powiem, obowi¹zku meldun-
kowego i terminu trzydziestodniowego na jego wy-
pe³nienie, w kontekœcie braku sankcji zwi¹za-
nych z niedope³nieniem tego obowi¹zku. Jednak-
¿e komisja nie zaproponowa³a ¿adnej dobrej me-
tody w tym zakresie. Myœmy dyskutowali takie
rozwi¹zania jak na przyk³ad uzale¿nienie pew-
nych obowi¹zków, które ma pañstwo… To znaczy
wœród kwestii dyskutowanych by³o równie¿ to, ¿e
pañstwo mog³oby uzale¿niæ pewne œwiadczenia
wobec osób – oczywiœcie bez naruszania praw
konstytucyjnych – od tego, czy dana osoba do-
pe³ni³a obowi¹zku meldunkowego. Ale to by³y tyl-
ko takie luŸne myœli.

Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e ta ustawa okreœla
termin zakoñczenia tego obowi¹zku meldunko-
wego na rok 2014 – wówczas on w³aœciwie formal-
nie zniknie. Obecnie wed³ug tej ustawy w reje-
strze PESEL bêdzie podany adres zamieszkania
ka¿dej osoby, a wiêc dziêki systemowi elektroni-
cznemu bêdzie mo¿na, w uprawniony sposób, do
niego dotrzeæ, jednak¿e w momencie znikniêcia
tego obowi¹zku meldunkowego zniknie równie¿,
¿e tak powiem, aktualnoœæ tego punktu rejestru.
Tyle omówiliœmy na posiedzeniu komisji.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcê skierowaæ pytanie do pana senatora Pa-

szkowskiego. Ono dotyczy art. 11. Tam s¹ poru-
szone dwie sprawy, które nie s¹ ca³kiem dla mnie
jasne.

Mianowicie ten artyku³ mówi, ¿e organy reje-
struj¹ce dokonuj¹ sprawdzenia danych zawar-
tych w rejestrze PESEL i to sprawdzenie nastêpu-
je z urzêdu lub na wniosek osoby, której te dane
dotycz¹. W zwi¹zku z tym moje pytanie by³oby ta-
kie: czy to sprawdzenie z urzêdu bêdzie zale¿a³o
wy³¹cznie od woli organu, czy te¿ mo¿e powinno
dotyczyæ wszystkich przypadków, kiedy organ
analizuje dokument lub stan faktyczny maj¹cy
zwi¹zek z zakresem danych gromadzonych w re-
jestrze PESEL?

I druga sprawa problematyczna w tym art. 11
to jest ust. 4, który mówi o sposobie za³atwienia
sprawy zawiadomienia osoby, której dane siê
sprawdza³o. Mam wobec tego pytanie. Gdyby lite-
ralnie to interpretowaæ, to nale¿a³oby to rozumieæ
tak, ¿e w ka¿dym przypadku sprawdzenia danych
nale¿y poinformowaæ w³aœciw¹ osobê o tym
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sprawdzeniu. Czy te¿ nale¿y rozumieæ to inaczej,
to znaczy, ¿e tê osobê nale¿y poinformowaæ tylko
w wypadku wykrycia jakiejœ nieœcis³oœci? Pytam
o to, bo te zapisy tego nie precyzuj¹. Dziêkujê.

Senator Bohdan Paszkowski:

Dziêkujê.
Nie by³o u nas, na posiedzeniu komisji, dyskusji

na ten temat, o ile dobrze pamiêtam. Ale co znaczy
to „z urzêdu”? „Z urzêdu” znaczy, ¿e to nastêpuje
z inicjatywy organu, który ma mo¿liwoœæ sprawdze-
nia danych, czyli z inicjatywy organów, o których
mowa w art. 10. A tam jest wymienionych a¿ dzie-
siêæ ró¿nych sytuacji… Chocia¿ w zasadzie obraca-
my siê tu w krêgu… Jako organy wymienia siê,
oczywiœcie w ró¿nych wariantach: kierownika urzê-
du stanu cywilnego, organ gminy, wojewodê, znów
organ gminy, przy czym s¹ tu jeszcze okreœlone ró¿-
ne w³aœciwoœci tych organów gminy. W przepisie
mówi siê równie¿, ¿e te organy dokonuj¹ sprawdze-
nia danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w re-
jestrach mieszkañców, w szczególnoœci w oparciu
o posiadane dokumenty i ustalenia stanu faktycz-
nego. Ale faktem jest, ¿e je¿eli ktoœ robi coœ z urzê-
du, na przyk³ad wojewoda, to wcale nie znaczy to, ¿e
on nie mo¿e zrobiæ tego na skutek inicjatywy jakie-
goœ innegopodmiotu.Z tym¿e tooczywiœcieniemo-
¿e byæ osoba, której dane dotycz¹. To mo¿e byæ na
przyk³ad jakaœ inna instytucja publiczna. Jeœli ma
ona ma jakieœ w¹tpliwoœci co do danych, to mo¿e za
poœrednictwem czy to wojewody, czy to bezpoœre-
dnio organu gminy, podj¹æ odpowiednie czynnoœci.
I dalsze czynnoœci bêd¹ podejmowane z urzêdu, nie
na wniosek, bo wnioskodawc¹ w tym wypadku mo-
¿e byæ tylko tak zwana strona, czyli osoba, której
dane dotycz¹.

Je¿eli chodzi o art. 11 ust. 4, to oczywiœcie za-
wiadamia siê osobê – ja tak to rozumiem – nieza-
le¿nie od tego, czy sprawdzanie by³o przeprowa-
dzane z urzêdu, czy na wniosek tej osoby. Jeœli to
by³o robione na wniosek tej osoby, to jest chyba
oczywiste, ¿e powinno byæ zawiadomienie. Praw-
da? Z tym ¿e byæ mo¿e kwestie szczegó³owe bêd¹
jeszcze wyjaœniane w rozporz¹dzeniu, bo, jak wi-
dzê, jest w art. 13 takie upowa¿nienie. W pkcie 3
w tym¿e artykule jest miêdzy innymi upowa¿nie-
nie do okreœlenia trybu postêpowania wyjaœnia-
j¹cego i usuwania niezgodnoœci danych, o któ-
rych mowa w art. 11, w przypadku ich stwierdze-
nia. Innymi s³owy, bêdzie jeszcze, w rozporz¹dze-
niu ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych, doprecyzowanie tego, jak to bêdzie, ju¿
w szczegó³ach, przebiegaæ. Tak ¿e byæ mo¿e te
kwestie, które pan senator uwa¿a za trochê w¹t-
pliwe, bêd¹ jeszcze szczegó³owo uregulowane.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski. Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Ja do pana sprawozdawcy Paszkowskiego, po-

niewa¿ pan senator Wach… Kontynuujê pytanie
senatora Muchackiego, ale ono by³o skierowane
do przedstawiciela komisji praw cz³owieka, tak ¿e
pan senator nie móg³ otrzymaæ pe³nej odpowiedzi,
no a mnie ta sprawa tak samo interesuje. Niew¹t-
pliwie wyró¿nia siê tu kwestia tak zwanego gorse-
tu meldunkowego, niew¹tpliwe jest te¿ to, ¿e na
tym rozwi¹zaniu skorzystaj¹ wszyscy obywatele,
a przede wszystkim ci, którzy chc¹ siê ukryæ przed
ró¿nymi zobowi¹zaniami cywilnymi, zobowi¹za-
niami w obrocie gospodarczym czy nawet wobec
Skarbu Pañstwa. Jest te¿ wiadome – pan minister
to powiedzia³ – ¿e na Zachodzie istniej¹ systemy
alternatywne b¹dŸ wypracowane dobre praktyki
w zakresie ewidencji obywateli, w Polsce zaœ tego
nie ma. Zatem jest pytanie: czy ta ustawa, w po-
³¹czeniu z ustaw¹ o dowodach osobistych, nie
s³u¿y przede wszystkim tym, którzy chc¹ siê ukry-
waæ przed zobowi¹zaniami, i to ró¿nymi zobo-
wi¹zaniami?

Jak pan to ocenia, Panie Sprawozdawco?

Senator Bohdan Paszkowski:
Moja ocena jest uzale¿niona od stanowiska ko-

misji czy te¿ dyskusji na posiedzeniu komisji. Po-
wiem, ¿e ten temat, z uwagi na to, ¿e myœmy doœæ
du¿o tych poprawek przyjêli, bo a¿ piêtnaœcie, i wo-
kó³ tego w zasadzie ogniskowa³a siê nasza dysku-
sja na posiedzeniu komisji… Oczywiœcie ta sprawa
budzi pewne w¹tpliwoœci, przynajmniej jeœli cho-
dzi o osoby, które mog¹ siê uchylaæ od ró¿nego ro-
dzaju obowi¹zków. To rzeczywiœcie bêdzie nowa
sytuacja w naszym pañstwie. Ja myœlê, ¿e to jest
dobre pytanie do ministra, który ma pewnoœæ, jak
rozumiem, bo to jest inicjatywa rz¹du, ¿e pañstwo
polskie bêdzie dobrze funkcjonowaæ, a admini-
stracja publiczna i inne s³u¿by, system bankowy
itd., itd. bêd¹ w stanie dobrze dzia³aæ i realizowaæ
interesy obywatela. Bo zdajê sobie sprawê z tego,
¿e mo¿e byæ problem – i nie wiem, jak bêdzie roz-
wi¹zywany – je¿eli na przyk³ad w banku bêd¹ ode
mnie wymagaæ udokumentowania tego, ¿e miesz-
kam pod konkretnym adresem. I czy wtedy wy-
starczy tylko moje oœwiadczenie w tym zakresie,
czy bêdê musia³ ewentualnie w jakiœ inny sposób
to dokumentowaæ? A byæ mo¿e bêdzie tak, ¿e
przedstawiciele banku bêd¹ po prostu przyje¿d¿ali
i sprawdzali, weryfikowali te informacje, których
obywatel bêdzie udziela³. Ja nie wiem, jak to bê-
dzie, zw³aszcza ¿e trzeba pamiêtaæ, jak dobrze ro-
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zumiem, ¿e przepisy… Ta ustawa, która mówi, ¿e
od 1 stycznia 2014 r. znosimy obowi¹zek meldun-
kowy, wyklucza równie¿ grupê przepisów, które
odnosz¹ siê do tego trybu meldunkowego itd., itd.
Bêd¹ te¿ pewnie wyeliminowane przepisy mówi¹ce
o tym, ¿e urzêdy gminy wydaj¹ zaœwiadczenia o za-
meldowaniu, bo one w zasadzie nie bêd¹ mia³y ¿a-
dnych podstaw do tego, ¿eby w tym zakresie doku-
mentowaæ jakieœ stany faktyczne lub ich nie doku-
mentowaæ. Bêd¹ mia³y ewentualnie tylko bazê, po-
wiedzmy, historyczn¹, która bêdzie pewnie podle-
gaæ jakiemuœ tam archiwizowaniu. Z systemu PE-
SEL, jak rozumiem, równie¿ maj¹ wypaœæ po 1 sty-
cznia 2014 r. informacje dotycz¹ce adresów,
a przecie¿ w systemie PESEL, mo¿na powiedzieæ,
jest ujmowana ca³a historia, tam siê mówi przecie¿
o by³ych adresach, itd., itd. I to te¿ bêdzie ju¿ tylko
baza historyczna, do której byæ mo¿e bêdzie mo¿na
siê odwo³aæ, a byæ mo¿e nie. Ale ja myœlê, ¿e to jest
pytanie do ministra. Ja te¿ jestem pe³en obaw, jak
to bêdzie funkcjonowaæ i czy na skutek takiego
ulepszenia nie przysporzymy jeszcze wiêkszej mi-
trêgi obywatelom. Mo¿e tak byæ. Byæ mo¿e jednak
ten okres do 2014 r. bêdzie takim okresem, kiedy
bêd¹ jeszcze przyjmowane ró¿nego rodzaju roz-
wi¹zania ustawowe co do innych systemów, na
przyk³ad dotycz¹ce prawa bankowego itd., które
bêd¹ te sprawy jasno stawia³y. Tak ¿e podzielam tê
opiniê, ale nie by³o to przedmiotem dyskusji w ko-
misji i mogê tutaj wyra¿aæ ewentualnie w³asne
zdanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie s³yszê, w zwi¹zku z tym mo¿e

poproszê pana ministra o zabranie g³osu.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Poniewa¿ zarówno pan senator Paszkowski,

jak i pan senator Wach przedstawi³ istotê ustawy,
któr¹ mam zaszczyt prezentowaæ Wysokiemu Se-
natowi, ja pozwolê sobie skoncentrowaæ siê tylko
na tych elementach, które by³y zawarte w pyta-
niach panów senatorów, i odpowiedzieæ na zada-
ne pytania.

Pierwsze: czy duch tej ustawy jest zwi¹zany
z u³atwieniami dla osób, które chcia³yby siê
ukryæ? Tak to mniej wiêcej sformu³owa³ pan se-
nator Rulewski. Otó¿ odpowiedŸ brzmi: zdecydo-
wanie nie. W dzisiejszym stanie prawnym istnieje

obowi¹zek meldunkowy, który nie jest przestrze-
gany. Je¿eli pañstwo stanowi przepisy, których
nie przestrzegaj¹ obywatele, a tak¿e nie przestrze-
gaj¹ ich w pewnym sensie organy administracji
publicznej… Mówiliœmy o tym, jak gminy staraj¹
siê na przyk³ad zachêciæ mieszkañców do tego, ¿e-
by zg³aszali NIP. Ja pokazywa³em na posiedzeniu
komisji takie zdjêcie zrobione w jednej z gmin
podwarszawskich, w której burmistrz zachêca³
do tego, by zg³aszaæ NIP, bo to oznacza dla miesz-
kañców lepsze drogi, wiêcej ¿³obków, przedszkoli,
gdy¿ dochody gminy zale¿¹ od tego, ile osób jest
zarejestrowanych na jej terenie. Wykonywanie
niektórych praw obywatelskich, takich jak prawo
do uczestnictwa w wyborach, czyli czynne prawo
wyborcze, zale¿y od tego, czy obywatel jest w reje-
strze wyborców, czy nie jest, czy zg³osi³ swoje
miejsce zamieszkania i czy to miejsce zamieszka-
nia uprawnia go do pobrania karty do g³osowania
w odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej,
czy nie. Krótko mówi¹c, w miejsce przepisu, który
dzisiaj dosyæ powszechnie nie jest respektowany,
proponujemy regulacjê, która podniesie œwiado-
moœæ… wprowadzi u³atwienia w informowaniu
organów pañstwowych, konkretne u³atwienia dla
obywateli, takie, ¿e je¿eli podam swój adres lub
swój adres elektroniczny, a bêdzie do mnie jakaœ
sprawa urzêdowa, to administracja w sposób nie-
opresyjny dla mnie pod ten adres wyœle mi zawia-
domienie. To jest pewna zmiana filozofii – z filozo-
fii zmuszania pod groŸb¹ obywatela do tego, ¿eby
siê opowiedzia³, na filozofiê zachêcania do tego, by
ujawni³ swoje miejsce zamieszkania.

Jeden z panów senatorów podnosi³ kwestiê
procedur bankowych. Banki obecnie pytaj¹
o miejsce zamieszkania i to nie w kontekœcie ta-
kim, ¿e chodzi im o prawo meldunkowe, o to gdzie
osoba jest zameldowana. Bardziej istotne jest to,
czy na budynku, mieszkaniu mo¿na ustanowiæ
hipotekê, która mo¿e stanowiæ zastaw pobierane-
go kredytu. W zwi¹zku z tym podczas procedur
bankowych w Polsce, mimo istnienia w tej chwili
obowi¹zku meldunkowego, banki pytaj¹ o adres
zamieszkania, a nie o adres zwi¹zany z miejscem
pobytu.

I uwaga ostatnia. Tak naprawdê obywatela
w systemach teleinformatycznych w sposób je-
dnoznaczny identyfikuje numer PESEL. W pol-
skiej tradycji jest tak, ¿e czêsto ojciec nadaje naj-
starszemu synowi imiê, które sam nosi. Tak by-
wa. W zwi¹zku z tym czêsto zdarza siê, ¿e pod jed-
nym adresem mieszka dwóch Janów Kowalskich.
To nie adres i nie imiê i nazwisko s¹ jednoznacz-
nymi identyfikatorami osoby, a numer PESEL.
Dlatego stworzenie takiego centralnego rejestru
PESEL, praca wszystkich organów administracji
publicznej w oparciu o ten numer PESEL pozwol¹
na to, by art. 220 §1 kodeksu postêpowania admi-
nistracyjnego, który mówi, mniej wiêcej, przyta-
czam z pamiêci, ¿e organom administracji publi-
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cznej nie wolno oczekiwaæ czy ¿¹daæ od obywateli
w procedowanych sprawach urzêdowych za-
œwiadczeñ w sprawie powziêcia wiadomoœci, któ-
re mog¹ uzyskaæ z innych systemów teleinforma-
tycznych. Krótko mówi¹c, je¿eli obywatel bêdzie
rejestrowa³ swoje miejsce pobytu, zg³asza³ swoje
miejsce pobytu w celach wyborczych, zasilenia
z bud¿etu dochodów gminy, w której zamieszku-
je, itd., czyli dla tych korzyœci, które mo¿e uzyskaæ
jako obywatel, jest to system bardziej demokraty-
czny i mniej opresyjny ni¿ system obowi¹zkowego
meldunku.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Panie Ministrze, teraz senatorowie maj¹ prawo

wypytywaæ pana o ró¿ne rzeczy.
Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator Gor-

czyca.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Marsza³ku, Panie Ministrze, mam dwa py-

tania. Pierwotny rz¹dowy projekt ustawy o ewiden-
cji ludnoœci zak³ada³ zniesienie obowi¹zku meldun-
kowego, likwidacjê obowi¹zku rejestracji wszyst-
kich dotychczasowych form pobytu o charakterze
czasowym oraz likwidacjê obowi¹zku zg³aszania
wymeldowania. Ostatecznie w przedstawionej
w druku nr 960 uchwalonej przez Sejm ustawie te
wszystkie nowatorskie zmiany odrzucono.

Pierwsze pytanie. Czy rz¹d planuje w przysz³o-
œci uchyliæ obowi¹zek meldunkowy? Czy s¹ takie
plany? Chyba tu ju¿ pad³a odpowiedŸ na to pyta-
nie, ale chcia³bym to us³yszeæ od pana ministra.

I drugiepytanie. Jeœli ju¿mo¿nadokonaæwymel-
dowania w formie elektronicznej, na formularzu
umo¿liwiaj¹cym wprowadzenie danych do systemu
teleinformacyjnego organu gminy, to dlaczego nie
jest dopuszczone w tej formie zameldowanie? I czy
planuje siê zmianê w tym zakresie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Panie Marsza³ku, Szanowny Panie Senatorze,
obowi¹zek meldunkowy, zgodnie z przepisami tej
ustawy, zniknie od 1 stycznia 2014 r. Sk¹d to od-

roczenie w czasie? Otó¿ ono jest potrzebne, by
wprowadziæ udogodnienia, które zmniejsz¹ mi-
trêgê biurokratyczn¹ zwi¹zan¹ z rejestrowaniem
miejsca pobytu. Dzisiaj jest tak, ¿e je¿eli ktoœ chce
siê przeprowadziæ albo zmienia miejsce pobytu,
co jest bardzo czêste na przyk³ad wœród ludzi, któ-
rzy mieszkaj¹ z rodzin¹ w jednym mieœcie, a pra-
cuj¹ w innym – ja jestem tak¹ osob¹; ludzi, którzy
wyje¿d¿aj¹ do pracy za granicê – to jest bardzo du-
¿a grupa Polaków; cudzoziemców, którzy przyje¿-
d¿aj¹ do Polski… Akurat ci ostatni rozumiej¹ sam
fakt zg³oszenia miejsca swojego pobytu, oni s¹ do
tego przyzwyczajeni, bo w ich krajach te¿ istnieje
coœ takiego jak zg³oszenie miejsca pobytu, ale to
zg³oszenie pobytu nie jest przez nich rozumiane,
jak to bywa³o w przypadku niektórych naszych
obywateli, jako zwi¹zane z prawem w³asnoœci. To
siê bierze z tradycji, któr¹ mamy. Czêsto w przy-
padku ludzi, którzy po wojnie osiadali w innej
miejscowoœci, na przyk³ad z racji ruchów migra-
cyjnych, bo musieli siê ze wschodu Polski, tej
przedwojennej, przenieœæ na zachód Polski, tej
powojennej, jedynym dokumentem poœwiadcza-
j¹cym, ¿e to mieszkanie jest ich miejscem na zie-
mi, by³ dokument meldunkowy. U nas rozumie-
nie prawa w³asnoœci jako to¿samego z meldun-
kiem jest powszechne. Ale to jest nieprawdziwe,
to znaczy meldunek nie jest dokumentem po-
œwiadczaj¹cym prawo w³asnoœci.

Bior¹c te wszystkie czynniki pod uwagê, chce-
my doprowadziæ do tego, ¿eby obywatel, który
zmienia miejsce zamieszkania, móg³ powiadomiæ
organ gminy, ¿e on od tej chwili mieszka pod
okreœlonym adresem, na przyk³ad w Warszawie.
Chodzi o to, ¿eby nie musia³ tego robiæ, tak jak dzi-
siaj, w ci¹gu czterech dni, tylko ¿eby móg³ to zro-
biæ na przyk³ad w ci¹gu trzydziestu dni od daty
przybycia do danego miejsca. Chodzi te¿ o to, ¿eby
gmina, która poweŸmie tak¹ informacjê, z urzêdu
za³atwi³a za niego sprawê wykreœlenia w innej
gminie. A to bêdzie mo¿liwe dziêki centralnym re-
jestrom. I taki jest zamys³ tej ustawy. Myœlê, ¿e
bardzo komunikatywnie przedstawi³ to pan sena-
tor Paszkowski. Byæ mo¿e to umknê³o uwadze,
poniewa¿ by³o trochê poprawek, wnikliwie oma-
wianych. Pewnie dlatego ta myœl, w moim przeko-
naniu jasna i klarowna, trochê umknê³a uwadze.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytania s¹ zwi¹zane

z art. 36 projektu ustawy. Tam mówi siê miêdzy
innymi, ¿e na obywatelu ci¹¿y obowi¹zek poin-
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formowania o wyjeŸdzie za granicê, jeœli to jest
okres d³u¿szy ni¿ szeœæ miesiêcy. Do tej pory by³o
tak samo, tylko dotyczy³o to ju¿ trzymiesiêczne-
go okresu.

Pierwsze moje pytanie jest takie. Jak obecnie
wygl¹da przestrzeganie tego przepisu, czyli infor-
mowanie organów administracji o fakcie wyjazdu
za granicê na okres d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce? No
jakoœ czujê, i¿ to trudno by³o i jest wyegzekwowaæ.

I kolejne pytanie. W jaki sposób w³aœciwe or-
gany administracji publicznej s¹ w stanie zwery-
fikowaæ dzieñ faktycznego wyjazdu za granicê?
Tu jest te¿ taki zapis, ¿e nale¿y to zrobiæ najpóŸ-
niej w dniu opuszczenia miejsca pobytu sta³ego
albo czasowego. Jeœli jest napisane „w dniu”, to
ten dzieñ musia³by byæ znany. Jak to w³aœciwie
zweryfikowaæ? Czy to nie bêdzie martwy zapis?
Chyba, ¿e do tej pory to bardzo dobrze funkcjo-
nowa³o.

W obecnej ustawie jest okreœlony termin zg³o-
szenia powrotu z zagranicy – na to s¹ cztery doby.
Nie widzê w tej ustawie terminu, do kiedy obywa-
tel ma poinformowaæ o fakcie powrotu z zagrani-
cy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, odpowiem tak: w art. 36 mó-

wi siê o tym, ¿e obywatel polski, który wyje¿d¿a
z kraju z zamiarem sta³ego pobytu poza granica-
mi, jest zobowi¹zany zg³osiæ swój wyjazd. Dla-
czego to ma dotyczyæ szeœciu miesiêcy a nie
trzech jak do tej pory ? Po pierwsze, jest to okres
d³u¿szy, wiêc obywatel, który wyje¿d¿a na trzy
miesi¹ce, nie musi tego czyniæ. Po drugie, je¿eli
ktoœ wyje¿d¿a dwa razy, ale ³¹cznie okres nie
przekracza szeœciu miesiêcy, wówczas nie maj¹
zastosowania przepisy o unikaniu podwójnego
opodatkowania. Chodzi o to, ¿eby skorelowaæ tê
ustawê z korzyœciami, jakie obywatel mo¿e od-
nieœæ, unikaj¹c podwójnego opodatkowania,
zw³aszcza jeœli wyje¿d¿a do pracy, bo to s¹ naj-
czêstsze przypadki. W trakcie prac rz¹dowych
by³y rozwa¿ane nawet d³u¿sze okresy, ale one
pozbawia³yby obywateli korzyœci zwi¹zanych
z unikaniem podwójnego opodatkowania. Dla-
tego pojawi³o siê to szeœæ miesiêcy.

Jak to egzekwowaæ? Powtarzam to trochê jak
mantrê: my musimy informowaæ obywateli o tym,
jakie maj¹ prawa, jakie obowi¹zki i co im siê op³a-
ca. St¹d to d³ugie vacatio legis, które obowi¹zuje
do koñca 2013 r. Chodzi o to, ¿eby dostosowaæ
struktury pañstwa do tych nowych rozwi¹zañ
i przeprowadziæ kampaniê informacyjn¹, która
uœwiadomi obywatelom, dlaczego im siê op³aca to
zg³osiæ. Prawda? Wyje¿d¿am – zg³aszam. Dlacze-
go jest napisane, ¿e nie póŸniej ni¿ w dniu wyjaz-
du? Bo to obowi¹zkowe zg³oszenie jest w organie
gminy, a po wyjeŸdzie obywatel ju¿ nie bêdzie
móg³ tego zrobiæ. Po powrocie z kolei obowi¹zuj¹
przepisy ogólne – trzydzieœci dni. To jest zapisane
w innym miejscu ustawy. Byæ mo¿e pan senator
ma racjê, ¿e warto by³oby zastanowiæ siê nad ta-
kim brzmieniem redakcyjnym, aby obywatel, wy-
je¿d¿aj¹c, nie musia³ szukaæ tych przepisów. Wy-
je¿d¿am – obowi¹zuje ten artyku³, wracam – inny.
To jest rzecz, któr¹ my bêdziemy musieli wzi¹æ
pod uwagê ju¿ nie w toku prac parlamentarnych,
ale jeœli chodzi o akcjê informacyjn¹ czy promo-
cyjn¹. Bo to prawo ma s³u¿yæ obywatelom, ma byæ
przez nich zrozumia³e. Je¿eli obywatel ma siê sto-
sowaæ do tych przepisów, to powinien je znaæ i po-
winien rozumieæ, ¿e wype³nienie tych obowi¹z-
ków jest dla niego korzystne. Dlatego nie przewi-
duje siê mechanizmów weryfikacji, to znaczy
sprawdzania tego, kiedy obywatel wyjecha³ za
granicê. My uwa¿amy, ¿e pañstwo powinno mieæ
zaufanie do obywateli – to taka zasada naczelna.
I nawet jeœli pewne grupy obywateli ³ami¹ prawo,
to chyba nie by³oby dobrze, ¿eby tak na wszelki
wypadek, aby uchroniæ siê przed skutkami ³ama-
nia prawa, wobec wszystkich stosowaæ bardzo
sztywny gorset. Przecie¿ ci, którzy bêd¹ chcieli
z³amaæ prawo, to – nawet jeœli ten gorset bêdzie
bardzo sztywny – i tak to zrobi¹.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jesteœmy w okresie wakacyj-

nym, chocia¿ nas to jeszcze nie dotyczy. Kiedy wy-
je¿d¿amy do oœrodków wczasowych na pobyt
dwutygodniowy, to w recepcji najczêœciej ¿¹daj¹
dowodu osobistego, aby nas zameldowaæ. Czy
w tej sytuacji ju¿ nie bêdzie obowi¹zku meldun-
kowego? Konsekwencja jest taka, ¿e gminy, które
wprowadzi³y tak zwan¹ op³atê klimatyczn¹, nie
bêd¹ mia³y podstaw do wystawienia takiej op³aty.
Jak to bêdzie rozwi¹zane? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Ja teraz szu-

kam, który przepis o tym mówi, który artyku³…
Wyjazdy wakacyjne do czternastu dni s¹ wy³¹czo-
ne z obowi¹zku sk³adania takiego zg³oszenia. Gmi-
ny, które pobieraj¹ tak zwane taksy klimatyczne
mog¹ to robiæ na podstawie odrêbnych przepisów,
to znaczy… W tej chwili nie potrafiê powiedzieæ,
który to konkretnie przepis, ale na pewno nie w tej
ustawie, o której mówimy. Podstaw¹ prawn¹ do
pobierania tak zwanych taks klimatycznych jest
prawdopodobnie ustawa o uzdrowiskach, która
mówi o tym, ¿e gmina, w której s¹ jakieœ szczególne
warunki klimatyczne czy wodne, ma prawo pobie-
raæ dodatkowe op³aty. Chodzi o to, ¿eby mieæ pie-
ni¹dze na odtworzenie substancji, która… Tam
jest du¿o œmieci, œcieki, co jest zwi¹zane z faktem,
¿e wiele osób tam przyje¿d¿a. Krótko mówi¹c, wy-
jazd wakacyjny nie skutkuje obowi¹zkiem zg³osze-
nia zmiany adresu i nie uszczupli dochodów gmin,
które pobieraj¹ op³aty klimatyczne.

Senator
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Aczkolwiek, Panie Ministrze, mnie to nie prze-

konuje. Co oni bêd¹ mieæ? Spis nazwisk, bo adre-
su ju¿ nie. Jak wiêc pobieraæ taksê klimatyczn¹
od ludzi, którzy nie wiadomo gdzie mieszkaj¹?
Czy od mieszkañców swoich gmin te¿ pobieraj¹?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Nie, Panie Marsza³ku. Taksê klimatyczn¹…

Myœlê, ¿e w recepcji oœrodka, w uzdrowisku, od
pana marsza³ka z ca³¹ pewnoœci¹ taksa klimaty-
czna zostanie pobrana, ale nie zostanie zareje-
strowane miejsce pañskiego zamieszkania.
W tym sensie… ¯ebyœmy siê zrozumieli…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Nie
zostanie pobrana.)

(Senator Jan Rulewski: To w gminie uzdrowis-
kowej…)

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: A jak
ja powiem, ¿e jestem z Zakopanego? Na jakiej za-
sadzie bêd¹ pobieraæ te pieni¹dze?)

Okej, ale… Jak pan marsza³ek przyjedzie na
przyk³ad do…

(Wicemarsza³ekZbigniewRomaszewski:Krynicy.)
…Krynicy, to w Krynicy wraz z rachunkiem za

pobyt w oœrodku zostanie od pana marsza³ka po-
brana równie¿ op³ata, która zostanie przekazana
do bud¿etu gminy Krynica.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Ja to
rozumiem. Tylko sk¹d oni bêd¹ wiedzieli, ¿e ja nie
jestem mieszkañcem Krynicy? Bo od mieszkañ-
ców Krynicy chyba nie pobieraj¹ taksy…)

(Senator Tadeusz Gruszka: Bêd¹c mieszkañ-
cem Krynicy, jestem na wypoczynku w oœrodku
w Krynicy.)

Mo¿na przypuœciæ, ¿e ten przepis móg³by byæ
u¿ywany do dyskryminowania mieszkañców
gmin uzdrowiskowych, którzy chcieliby zamiesz-
kaæ w oœrodkach na terenie tych¿e gmin. Nie
wiem, czy… S¹dzê, ¿e jest to ma³o prawdopodob-
ne, ale w tej chwili nie potrafiê odpowiedzieæ.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: ¯ycie
to rozwi¹¿e.)

Nie potrafiê odpowiedzieæ na to pytanie. Myœlê,
¿e to nie jest istotna obawa.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Ta ustawa znosi obowi¹zek mel-

dunkowy od 2014 r., ale de facto ten obowi¹zek zo-
staje zniesiony ju¿ teraz. Trzeba wiêc zapytaæ, czym
siê kierowa³ rz¹d i jakie by³y motywy depenalizuj¹ce
niedope³nienie obowi¹zku, który w tej chwili jeszcze
jest. Przecie¿ pañstwo, wprowadzaj¹c prawnie jakiœ
obowi¹zek, powinno mieæ narzêdzie jego egzekucji.
A w tej chwili w³aœciwie ka¿dy polski obywatel mo¿e
uporczywie, d³ugotrwale i bez ¿adnych konsekwen-
cji uchylaæ siê od tego obowi¹zku. Dlaczego? Po co
by³o wykreœlanie tego art. 147 w kodeksie wykro-
czeñ? Nie bardzo to rozumiem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Jak ju¿ mó-

wi³em, ide¹ zniesienia obowi¹zku meldunkowego
jest wprowadzenie regulacji dosyæ powszechnej
na terenie Europy i zdjêcie z obywateli obowi¹z-
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ków t³umaczenia siê przed pañstwem czy uzyski-
wania jakiegoœ potwierdzenia miejsca zamieszka-
nia. Obywatel jest czêœci¹ wspólnoty i my wierzy-
my w to – i ten projekt jest tego dowodem – ¿e Pol-
ska jest zamieszka³a przez ludzi rozumnych, zna-
j¹cych swoje prawa, widz¹cych korzyœci i rozu-
miej¹cych, ¿e maj¹ interes w tym, aby zg³aszaæ
pañstwu, które wykonuje na ich rzecz, na ró¿nych
szczeblach organizacyjnych, nie tylko na szczeblu
najwy¿szym, czyli w³adzy ustawodawczej czy
rz¹du, ale równie¿ na szczeblu samorz¹du… My
musimy budowaæ w obywatelach takie prze-
œwiadczenie, ¿e to nie jest jakieœ obce pañstwo, ja-
kieœ inne, tylko ¿e to jest pañstwo, które chce
dzia³aæ na zasadzie subsydiarnoœci. Dlatego znie-
siony zosta³ obowi¹zek meldunkowy i stwarzamy
system zachêt do tego, ¿eby obywatele rejestro-
wali miejsce swojego pobytu. I tyle. Je¿eli siê
wprowadza jakiœ obowi¹zek, to temu rzeczywiœcie
towarzyszy sankcja za niedope³nienie obowi¹zku.
Je¿eli siê jednak zachêca obywateli do tego, ¿eby
nie wykonywali czynnoœci, która tak naprawdê
dzisiaj nie daje wielkiej... To znaczy, dzisiaj jest
taki obowi¹zek i on nie jest powszechnie prze-
strzegany. Je¿eli zapytalibyœmy dzisiaj w Wyso-
kiej Izbie, kto z jej cz³onków, przebywaj¹c przecie¿
w Warszawie czêœciej ni¿ w swoim okrêgu wybor-
czym, w swoim mieœcie, siê przemeldowa³, to za-
pewne nie uzyskalibyœmy tutaj zbyt wielkiej licz-
by zg³oszeñ.

(Senator Stanis³aw Kogut: A po co?)
(Senator Rafa³ Muchacki: Nikt siê nie przemel-

dowa³.)
Tak wiêc obawa, ¿e system rejestracyjny,

który bêdzie obowi¹zywa³ pod rz¹dami nowej
ustawy, bêdzie mniej efektywny ni¿ system
obowi¹zkowego meldowania, który jest dzisiaj,
wyp³ywa mo¿e trochê z tego, ¿e my, Polacy, ma-
my w jakiœ sposób wbudowane to, ¿e pañstwo
by³o dla nas zawsze opresyjne. Myœlê, ¿e je¿eli
my, w³aœnie jako pañstwo, jako Wysoki Senat,
jako izba ustawodawcza – bo Sejm ju¿ podzieli³
ten pogl¹d – poka¿emy obywatelom, ¿e tym
przepisem znosimy przepis opresyjny, nakazo-
wy, ¿e staramy siê zmieniæ podejœcie, pokazaæ,
¿e przecie¿ to jest nasze pañstwo, ¿e jeœli zg³osi-
my, gdzie mieszkamy, to bêdzie wiadomo, jak
rozdzielaæ podatki z PIT, a dziêki temu w gmi-
nie, w której mieszkamy, bêdzie wiêcej pieniê-
dzy na drogi, na przedszkola, to bêdzie to pe-
wien system zachêt.

I jeœli dzisiaj bym siê przeprowadzi³, mu-
sia³bym iœæ do gminy, powiedzieæ, ¿e teraz wy-
meldowujê siê na pobyt czasowy, a potem mu-
sia³bym w innej gminie zameldowaæ siê na pobyt
czasowy. Je¿eli wprowadzamy takie u³atwienie,
¿e dzisiaj zameldujê siê w Warszawie, a jutro
z urzêdu zostanê wymeldowany z Poznania, to

jest ju¿ jakiœ system zachêt. To jest to podejœcie,
to jest to myœlenie.

Jest przecie¿ jeszcze trzyletni okres vacatio le-
gis, a poza tym w ustawie s¹ te¿ rozporz¹dzenia
dla ministra spraw wewnêtrznych i administracji
– mówi³ o nich pan senator sprawozdawca – po-
zwalaj¹ce dopracowaæ jeszcze szczegó³y technicz-
ne. Wa¿na jest tutaj ta koncepcja i zachêca³bym
Wysoki Senat do jej przyjêcia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Nie mam jednego pytania, zadam dwa. Po-
niewa¿ nie mogê z³o¿yæ wyjaœnienia w zwi¹zku
z tymi op³atami klimatycznymi, zadam panu
pytanie nastêpuj¹cej treœci: czy podzieli pan
pogl¹d, ¿e obowi¹zek op³aty klimatycznej – wy-
nikaj¹cy z kumulatywnych, czyli razem rozpa-
trywanych, trzech ustaw, o gminach uzdrowis-
kowych, podatkach i op³atach lokalnych oraz
o dochodach jednostek samorz¹du terytorial-
nego – nadal bêdzie istnia³ i bêdzie ³atwy do wy-
egzekwowania? Pytam o to z nastêpuj¹cego po-
wodu. Op³atê p³aci ten, kto zawiera umowê z in-
stytucj¹ lub z osob¹, u której przebywa, czy to
w oœrodku wypoczynkowym, czy u osoby fizycz-
nej. Dana instytucja lub osoba pobiera od wy-
najmuj¹cego pomieszczenie okreœlon¹ kwotê
pieniê¿n¹, czyli ma przychód, dochód, a póŸ-
niej zysk, i z tego tytu³u p³aci podatek. A skoro
p³aci podatek, to organy kontroli finansowej,
sprawdzaj¹c rzetelnoœæ sk³adanych deklaracji
podatkowych, maj¹ równie¿ prawo skontrolo-
wania, czy pobra³a ona op³atê klimatyczn¹ i od-
prowadzi³a j¹ na rachunek gminy. Czy podziela
pan ten pogl¹d?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Panie Profe-
sorze! Jeœli pan pozwoli, odpowiem w dwóch zda-
niach. Zdanie pierwsze jest krótkie i brzmi: tak,
podzielam ten pogl¹d. Zdanie drugie, jeœli mo¿-
na, brzmi tak: Panie Senatorze, jeœli ma pan jesz-
cze kilka innych pytañ, na które móg³bym odpo-
wiedzieæ twierdz¹co, to by³bym bardzo zobo-
wi¹zany.

(Weso³oœæ na sali)
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Senator Leon Kieres:

Nie, ale mam drugie pytanie, wymagaj¹ce chy-
ba g³êbszej refleksji, chocia¿ dotyczy ono sprawy
drobnej, a zwi¹zane jest z obchodzeniem prawa
na podstawie tej ustawy. Chodzi o art. 25 i 27,
które musz¹ byæ rozpatrywane wspólnie. Miano-
wicie pobytem czasowym jest przebywanie poza
miejscem pobytu sta³ego przez okres ponad
trzech miesiêcy – to mówi art. 25 ust. 4. Zaœ
art. 27 ust. 1 mówi, ¿e mam obowi¹zek zameldo-
wania siê najpóŸniej w trzydziestym dniu, licz¹c
od dnia przybycia do miejsca pobytu albo sta³ego,
albo czasowego – w tej chwili mówiê o pobycie cza-
sowym – i ¿eby mo¿na by³o uznaæ mój pobyt za
czasowy, muszê przebywaæ tam d³u¿ej ni¿ trzy
miesi¹ce, czyli prawdopodobnie taki musi byæ
mój zamiar. Tak wiêc przyje¿d¿am z zamiarem po-
bytu przez ponad trzy miesi¹ce i w ci¹gu trzydzie-
stu dni od dnia przyjazdu muszê siê zameldowaæ.
Jednak mo¿e byæ taka sytuacja, ¿e przyje¿d¿am
z zamiarem pobytu przez dwa miesi¹ce, trzy tygo-
dnie i szeœæ dni, czyli nie przez trzy miesi¹ce, i wte-
dy nie muszê siê zg³aszaæ, prawda?

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Myœ-
lê, ¿e nie.)

Nastêpnie idê do organu gminy, do wójta, bur-
mistrza lub prezydenta, i mówiê: zg³aszam siê dzi-
siaj z zamiarem pobytu czasowego na okres
trzech miesiêcy, przyjecha³em wczoraj lub przed-
wczoraj. Jak wyegzekwowaæ to obejœcie prawa ze
strony zg³aszaj¹cego? Nie ma tutaj ¿adnych san-
kcji, prawda?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Nie ma sankcji, to prawda.)

To ju¿ mi wystarczy.

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

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam pytanie porównawcze: jak wygl¹da ten

meldunek w systemie europejskim, czy my idzie-
my w kierunku tego systemu? Chodzi mi o to, ¿e
w pañstwach Unii Europejskiej te meldunki nie
obowi¹zuj¹, tak wiêc czy to jest ten kierunek, czy
te¿ jest to jakieœ nowatorstwo z naszej strony? Jak
to wygl¹da na tle pañstw europejskich? Ju¿ nie
odwo³ujê siê tu do systemu anglosaskiego, bo
w nim s¹ odrêbne zasady.

I teraz pytanie drugie. Pan minister powiedzia³,
¿e w tym okresie przejœciowym bêdzie prowadzo-
na akcja przygotowawcza, jak rozumiem, admini-
stracji publicznej, a tak¿e akcja, nazwijmy to tak,
uœwiadamiaj¹ca spo³eczeñstwo, a byæ mo¿e nie

tylko spo³eczeñstwo. I mam do pana ministra py-
tanie zwi¹zane z t¹ akcj¹ przygotowawcz¹ admi-
nistracji publicznej – nazwijmy to w ten sposób,
choæ pewnie bêdzie to ujmowane nawet szerzej.
Mianowicie czy pañstwo przewidujecie kolejne
zmiany legislacyjne w poszczególnych rozwi¹za-
niach ustawowych, reguluj¹cych ró¿ne sfery ¿y-
cia publicznego, czy te¿ uwa¿acie, ¿e to, co jest
zmieniane w przepisach przejœciowych itd.,
w tych kilku ustawach, jest ju¿ wystarczaj¹ce?
Czy macie pañstwo, powiedzmy, jakieœ rozpozna-
nie, co chcecie zmieniæ, w jakim czasie itd.? Na
czym ta akcja przygotowuj¹ca administracjê pub-
liczn¹ ma polegaæ? Akcjê uœwiadamiaj¹c¹ mogê
sobie wyobraziæ, choæ te¿ mam pytanie zwi¹zane
z tym, jaki system zachêty bêdziecie pañstwo sto-
sowaæ. Co obywatel zyska, podaj¹c w³aœciwy ad-
res zamieszkania?

I kolejne pytanie, które siê z tym wi¹¿e: jak bê-
d¹ tworzone rejestry wyborców? Kto je bêdzie ro-
bi³? Jeœli gminy nie bêd¹ mia³y zestawienia, to
nie bêd¹ przecie¿ wiedzia³y, kto mieszka na jej te-
renie. Czy to bêdzie system dopisywania siê, po-
legaj¹cy na tym, ¿e przychodzê do komisji wybor-
czej i mówiê, ¿e tu, na tej ulicy mieszkam? Jak to
bêdzie wygl¹da³o? To jest bardzo interesuj¹ca
sprawa.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski:
Straci, to poczuje…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Kto zrobi

rejestr wyborców? Ten, kto robi³ go do tej pory,
czyli gmina. To gmina przygotowuje rejestr wy-
borców, tylko do tej pory robi³a go na podstawie
wykazu osób zameldowanych na jej terenie, a te-
raz bêdzie go robi³a na podstawie wykazu tych
osób, których pobyt na terenie gminy zosta³ zg³o-
szony. Przepisy tutaj stosowane bêd¹ dosyæ podo-
bne do tych, które s¹ dzisiaj w obwodach za-
mkniêtych. Dosyæ powszechn¹ praktyk¹ jest to,
¿e je¿eli ktoœ ma wypadek i trafia do szpitala na
przyk³ad trzy dni przed wyborami, to szpital po-
wiadamia, ¿e dana osoba jest w szpitalu i ¿e
w dniu wyborów z ca³¹ pewnoœci¹ w tym szpitalu
bêdzie – wtedy taka osoba jest wykreœlana z listy
w gminie macierzystej, a dopisywana jest w obwo-
dzie zamkniêtym. Jeœli wiêc chodzi o rejestr wy-
borców, to nic siê nie zmieni, chyba ¿e ktoœ zg³osi
swój wyjazd, a takie sytuacje zdarzaj¹ siê te¿ pod
rz¹dami obecnej ustawy. Pewno obaj z panem se-
natorem z naszej praktyki znamy przypadki, kie-
dy ktoœ na przyk³ad siê przemeldowa³ i zapomnia³
o tym fakcie. Ja pamiêtam, ¿e i w czasie wyborów
siê zdarza³o, ¿e zg³aszano listê wyborcz¹, a lista
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nie mog³a byæ zarejestrowana, kandydat na ra-
dnego znajduj¹cy siê na liœcie nie móg³ byæ zareje-
strowany, bo zapomnia³, ¿e dwa lata wczeœniej
z jakiegoœ powodu siê przemeldowa³ i by³o za póŸ-
no, ¿eby to usun¹æ. Tak ¿e tutaj nic siê nie zmieni.

Teraz kwestia akcji przygotowawczej. My nie
przewidujemy zmiany przepisów, dlatego ¿e gdy-
byœmy mieli przekonanie, ¿e jeszcze jakiœ przepis
nale¿y zmieniæ, to umieœcilibyœmy go w katalogu
zmian, który i tak jest dosyæ d³ugi. Te przepisy wy-
magaj¹ oprzyrz¹dowania technicznego, tak aby
na przyk³ad – tak jak ju¿ mówi³em – w moim przy-
padku zg³oszenie zamieszkania na terenie War-
szawy by³o skutecznie uczynione w systemie tele-
informatycznym i skutkowa³o wykreœleniem mo-
jego dotychczasowego miejsca pobytu sta³ego
z rejestru. Potrzebny jest system teleinformatycz-
ny. A¿eby stworzyæ system teleinformatyczny, po-
trzebne s¹ regulacje prawne, które opisuj¹ proce-
dury. Nie mo¿na tego systemu zamówiæ dopóty,
dopóki prawo nie wesz³o w ¿ycie, nie sta³o siê pra-
wem, bo by³oby to zamówienie niezgodne z pra-
wem. Gdy pojawi¹ siê takie udogodnienia, gdy ju¿
wejd¹ w ¿ycie, nie bêd¹ hipotez¹, tylko realnie ist-
niej¹c¹ mo¿liwoœci¹ prawn¹, to bêdziemy infor-
mowali o tym obywateli po to, ¿eby oni z tych praw
korzystali i ¿eby pracowa³y systemy teleinforma-
tyczne, a nie ¿eby obywatel przenosi³ papierek
z urzêdu do urzêdu, bo szkoda czasu Polaków na
zbêdn¹ biurokracjê.

By³o jeszcze pytanie – ja tu tak od koñca odpo-
wiada³em – o pañstwa europejskie. Tak jak mó-
wiê, pañstwa, które nie by³y obarczone takim
dziedzictwem historycznym, jakie ma Polska,
w wiêkszoœci nie stosuj¹ obowi¹zku meldunko-
wego, tylko zg³aszanie pobytu. Polska bêdzie tu
krajem plasuj¹cym siê gdzieœ w po³owie miêdzy
tymi krajami, które przyjê³y, nazwijmy to, model
kontynentalny, a tymi, które przyjê³y model an-
glosaski, bo u nas ten obowi¹zek powstanie po
trzydziestu dniach, bêdzie na to trzydzieœci dni.
W Austrii powstaje on na przyk³ad po trzech
dniach, w Danii obowi¹zek rejestracji pobytu na-
stêpuje najpóŸniej po piêciu dniach, w Holandii
te¿ jest na to piêæ dni, w Niemczech tydzieñ, na
Wêgrzech trzy dni, we W³oszech dwadzieœcia dni
od daty zmiany miejsca zamieszkania. To s¹ kra-
je, w których istnieje obowi¹zek takiej rejestracji.
Tymczasem w Grecji, w Portugalii, w Szwecji,
w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii
nie ma obowi¹zku rejestrowania miejsca zamie-
szkania czy odstêpuje siê od takiego systemu.
Tam systemy prawne s¹ inaczej konstruowane,
inaczej te¿ konstruuje siê listy wyborców, ale to
jest dziedzictwo wielu lat, nie tylko czasu liczone-
go w dziesi¹tkach lat, ale nawet d³u¿szego, wiêc
tamte modele po prostu nie mog¹ byæ przenoszo-
ne do Polski.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Tak, Panie Ministrze, ja siê zgadzam z tym, ¿e

mitrêga meldunkowa, z rodowodem jeszcze
z przesz³oœci, nie jest najlepszym rozwi¹zaniem.
Mo¿na siê nawet zgodziæ z tym, co pan mówi, ¿e
spo³eczeñstwo powinno byæ uœwiadomione, spo-
³eczeñstwo anio³ków itd. Proszê pana, z tym te¿
siê zgadzam. Tylko prawd¹ jest te¿ to, o czym pan
zapomina, ¿e spo³eczeñstwa informatyczne to
nie s¹ tylko te, które operuj¹ na komputerach,
ale te, które informuj¹ siê o ró¿nych wydarze-
niach, o pogodzie, o numerze domu, o numerze
rejestracyjnym samochodu. Takie spo³eczeñ-
stwa s¹ spo³eczeñstwami najlepiej rozwiniêtymi.
Ktoœ, kto przeciwdzia³a informacji, przeciwdzia³a
równie¿ – mo¿na powiedzieæ w wielkim skrócie –
demokracji.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, Panie Ministrze,
czy pañstwo jako rz¹d obliczyliœcie tego skutki,
obecne, ju¿ wystêpuj¹ce, wynikaj¹ce po prostu
z defektów obecnych przepisów, które nowa
ustawa zniesie, ale przecie¿ nie ma gwarancji, ¿e
w 2014 r. bêdziemy lepszym spo³eczeñstwem,
bêdziemy sami dzwonili do gminy, do naczelnika
i informowali: przyby³em, proszê mnie zameldo-
waæ. Czy obliczyliœcie skutki wynikaj¹ce z faktu,
¿e dla tysiêcy ludzi jest to nie tylko mitrêga, ale
i krzywda, bo ludzie w Europie, pracownicy, nie
p³ac¹ alimentów, bo s¹dy przed³u¿aj¹ swoje pro-
cesy, na zaœwiadczenia z potwierdzeniem odbio-
ru wydaj¹ olbrzymie pieni¹dze z racji tego, ¿e nie
mog¹ dotrzeæ do adresata? Czy pamiêtaj¹ pañ-
stwo – Panie Ministrze, pan to pamiêta – ¿e by³y
tak zwane spó³ki krzaki? Ju¿ wtedy spo³eczeñ-
stwo nie chcia³o byæ opresyjne, ale rzeczywistoœæ
potwierdzi³a, ¿e spó³ki krzaki zaczê³y niszczyæ
system gospodarczy.

Panie Ministrze, mówi³ pan o obywatelach na
Zachodzie, którzy nie podlegaj¹ meldunkom, tyl-
ko prawu zg³oszenia pobytu. Zgoda. Ale jedno-
czeœnie wspomnia³ pan, tylko nie rozwija³ pan te-
go w¹tku, ¿e s¹ dobre praktyki. Otó¿, Panie Mini-
strze, w Niemczech ja nie muszê znaæ adresu
przedsiêbiorcy, z którym zawieram umowê, bo
ka¿dy nale¿y do samorz¹du, w Szwecji ka¿dy do-
mokr¹¿ca musi mieæ identyfikator, w Stanach
Zjednoczonych nawet nie musimy wiedzieæ,
gdzie pracownik mieszka i sk¹d pochodzi, ale
musi mieæ polisê ubezpieczeniow¹, która wisi
u przedsiêbiorcy, bo jeœli nie, to 40 tysiêcy dola-
rów… Liberalne spo³eczeñstwo, a jak¿e…40 ty-
siêcy dolarów tylko dlatego, ¿e pracownik za-
pomnia³ zostawiæ polisê ubezpieczeniow¹ w dzia-
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le kadr. To nie s³u¿y opresyjnoœci, Panie Mini-
strze, jak pan mówi³, to s³u¿y pog³êbieniu
poziomu umiejêtnoœci informatycznych spo³e-
czeñstwa, co jest niezbêdne.

Wreszcie ostatnia sprawa, ju¿ taka dykteryjna.
Rz¹d, pan premier Tusk zapowiadaj¹ wybory
wiêkszoœciowe do Senatu. Jest ju¿ chyba gotowy
projekt.

(G³os z sali: …jednomandatowe.)
Jednomandatowe, wiêkszoœciowe. Bêdzie za-

tem mo¿liwoœæ przemieszczania siê zwartych mas
do okrêgów, w których jest szansa dla mojego
kandydata, i pozostawiania tych, gdzie nie ma
tych szans, poniewa¿ nie bêdzie przypisanej sie-
dziby. W wyborach jednomandatowych najwa¿-
niejsze s¹ granice okrêgu i sk³ad tego okrêgu. Jeœ-
li bêdzie mo¿na siê dowolnie przemieszczaæ, bo
nie bêdzie miejsca zamieszkania, to oznacza, ¿e
bêdzie mo¿na dynamicznie zmieniaæ obwody g³o-
sowania, bêdzie du¿a mobilnoœæ i do koñca nie
bêdzie wiadomo, jaki jest wynik wyborczy i czy
w ogóle…

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Panie Senatorze, ja mo¿e zacznê od uwagi ogól-

nej. Zacytujê poetê sprzed II wojny, pamiêtam ta-
ki fragment wiersza: „s¹ w ojczyŸnie rachunki
krzywd, obca d³oñ ich te¿ nie przekreœli”.

(SenatorStanis³awBisztyga: Inieposk¹pinikt…)
Dalej nie bêdê cytowa³.
Podzielam pogl¹d pana senatora, ¿e zdarzaj¹

siê w ojczyŸnie takie przypadki, a pracowaliœmy
nad tym wiele razy, próbowaliœmy ró¿nego rodza-
ju rozwi¹zañ w odniesieniu do Funduszu Alimen-
tacyjnego. Po prostu w pañstwie bywa³o tak, ¿e
stworzone instrumenty sprzyja³y temu, ¿e niektó-
rzy panowie uchylali siê od obowi¹zku p³acenia,
³o¿enia na swoje dzieci. Pañstwo, które przejê³o
ten obowi¹zek, sprzyja³o tego typu zachowaniom.
I Fundusz Alimentacyjny, stworzony specjalnie
w tym celu, temu nie zapobieg³. Pan senator ma
w 100% racjê, ¿e nowa ustawa o ewidencji ludno-
œci nie rozwi¹¿e problemu alimentów, ale ona nie
ma na celu rozwi¹zania problemu alimentów. Nie
rozwi¹¿e ona te¿ problemu spó³ek krzaków, które
rzeczywiœcie w pewnym momencie istnia³y w pol-
skiej gospodarce i które, mam nadziejê, ju¿ znik-
nê³y, dlatego ¿e pojawi³y siê przepisy, które zapo-

biegaj¹ wyprowadzaniu pieniêdzy ze spó³ek, po-
zwalaj¹ na kontrolowanie transferów finanso-
wych, przelewy powy¿ej niektórych kwot musz¹
nastêpowaæ elektronicznie przez system banko-
wy itd., itd. To te przepisy i te regulacje przejête ja-
ko dobre praktyki z krajów o rozwiniêtej demokra-
cji spowodowa³y, ¿e patologie, które w pewnym
momencie siê pojawi³y, znikaj¹.

Ustawa o ewidencji ludnoœci jest ustaw¹ prost¹.
Jej cele w sposób bardzo zwarty i syntetyczny
przedstawi³ pan senator Paszkowski. Ja wola³bym
odpowiadaæ na pytania, w jaki sposób rozwi¹zania
zawarte w ustawie odnosz¹ siê do celów, które zo-
sta³y przed ni¹ postawione, a nie dotycz¹ce szeregu
innych wa¿nych kwestii, które s¹ w Polsce do za³at-
wienia.Wtymsensiekorzystamyzdobrychpraktyk
i patrzyliœmy, jak to dzia³a w innych krajach. Jest
takie bardzo ciekawe opracowanie, ono jest, jak
s¹dzê, w dalszym ci¹gu dostêpne na stronach Ze-
spo³u Doradców Strategicznych Prezesa Rady Mini-
strów, które pokazuje – to jest takie badanie sprzed
mniej wiêcej dwóch lat – kapita³ intelektualny
wPolscena tleEuropy.Przedostatni czyostatni roz-
dzia³ jest poœwiêcony kapita³owi spo³ecznemu, czyli
relacji miêdzy zaufaniem obywateli poszczególnych
pañstw do siebie i do pañstwa a poziomem wzrostu
PKB. Dzisiaj to, co jest oczywiste w skali mikro…
Je¿eli weŸmie siê dowoln¹ gazetê, w której s¹ og³o-
szenia o pracê, to widaæ, ¿e jedn¹ z podstawowych
kompetencji, która jest wymagana, jest umiejêt-
noœæ pracy w grupie. Warto mo¿e pomyœleæ o tym,
¿e instytucje buduj¹ce zaufanie obywateli do siebie
i obywateli do pañstwa maj¹ w rozwiniêtych demo-
kracjach równie¿ znaczenie gospodarcze. To jest ta
dobra praktyka. S¹ twarde dowody z badañ empiry-
cznych na to, ¿e wysoki poziom zaufania skutkuje
wzrostem gospodarczym.

Chcia³bym umieæ odpowiedzieæ na pytania pa-
na senatora tak, ¿e ta ustawa to za³atwi, ale wolê
uczciwie powiedzieæ: nie za³atwi. Ona jest do bar-
dzo prostych rzeczy, do tego, ¿eby znieœæ obywate-
lom mitrêgê meldunkow¹, wprowadziæ prosty
i sprawny system rejestracji i budowaæ wiêksze
zaufanie obywateli do pañstwa. Daj Panie Bo¿e,
¿eby to siê uda³o.

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

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Art. 74 mówi, ¿e obowi¹zek

meldunkowy zostanie zniesiony 1 stycznia
2014 r. Rozumiem, ¿e rozdzia³y 4 i 5 stan¹ siê zbê-
dne albo ulegn¹ zasadniczej modyfikacji.
Chcia³bym zapytaæ, czy tak bêdzie w istocie po
tym terminie: 1 stycznia 2014 r. Dziêkujê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Rozdzia³y 4 i… Nie, te rozdzia³y… Nale¿y rozu-
mieæ, ¿e to dotyczy rejestracji…

(Senator Zbigniew Meres: To jest obowi¹zek
meldunkowy, rozdzia³ 4…)

Nie, nie, miêdzy innymi to jest zmieniane w po-
prawce senackiej. Tu rzeczywiœcie by³o niedopa-
trzenie, na które zwróci³o nasz¹ uwagê Biuro Le-
gislacyjne Senatu, i jest to w poprawce rekomen-
dowanej zarówno przez Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, jak i Komisjê Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Moje pytanie dotyczy czasu

przekazywania danych do rejestracji. W ustawie
jest okreœlone, ¿e jeœli to jest przekazywane drog¹
elektroniczn¹, to niezw³ocznie, ale nie póŸniej ni¿
w terminie dwóch dni roboczych od dnia, w któ-
rym powsta³ obowi¹zek rejestracji. Jeœli nie ma
mo¿liwoœci przekazania danych drog¹ elektroni-
czn¹, to przekazuje siê dane w formie pisemnej
w terminie nie d³u¿szym ni¿ cztery dni robocze od
dnia, w którym powsta³ obowi¹zek rejestracji. No
w³aœnie, przekazuje siê dane. Jest pytanie, czy
chodzi o termin dokonania wysy³ki, czy te¿ otrzy-
mania tego przez organ docelowy. Gdybyœmy
przyjêli, i¿ w ci¹gu czterech dni ma to siê znaleŸæ
w punkcie docelowym, a ktoœ by to chcia³ wys³aæ
przez Pocztê Polsk¹, to mo¿e w ci¹gu czterech dni
nie zd¹¿yæ. W tych naszych przepisach doty-
cz¹cych relacji s³u¿bowych dosyæ czêsto wrêcz pi-
szemy o dacie stempla pocztowego czy czymœ ta-
kim, ¿eby nie by³o potem niejasnoœci. Bo to jest tu
tak ³adnie napisane, ale interpretowaæ to mo¿na
na dwa sposoby.

Teraz pytanie ogólniejsze na bazie tego szcze-
gó³owego. Jak wygl¹da obecnie stan przygotowa-
nia w³aœciwych podmiotów do przekazywania
drog¹ elektroniczn¹ w³aœnie tych danych do reje-
stracji? Krótko mówi¹c, czy te przypadki korzy-
stania z przesy³u w formie pisemnej bêd¹ spora-
dyczne, czy te¿ na przyk³ad na pocz¹tku bêdzie to
50% do 50%? Czy da siê to w tej chwili ju¿ jakoœ
oceniæ? Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:

Dziêkujê bardzo.
Zapisy zawarte w art. 20 co do zasady zak³ada-

j¹, ¿e numer PESEL bêdzie nadawany w obecno-
œci obywatela czy osoby sk³adaj¹cej wniosek na
przyk³ad po urodzeniu dziecka, jego opiekunów
prawnych, rodziców, ¿e odbywaæ siê to bêdzie
w systemie teleinformatycznym on-line. W prak-
tyce, jak nic z³ego siê nie dzieje, w systemie telein-
formatycznym czynnoœæ takiego zarejestrowania
czy uzyskania tego numeru trwa kilka sekund,
nie ma wiêc ¿adnego powodu, ¿eby obywatel mia³
przychodziæ nastêpnego dnia. Powinna tu byæ za-
sada jednego okienka, za³atwienia od rêki.

Te dwa lub cztery dni bior¹ siê st¹d, ¿e równie¿ te-
chnika potrafi zawieœæ i zdarzaj¹ siê takie przypadki,
¿e systemy teleinformatyczne z jakiegoœ powodu nie
s¹ dostêpne. Wtedy jest na³o¿ony obowi¹zek na ad-
ministracjê. Proszê zwróciæ uwagê, Panie Senatorze,
na to, ¿e wtedy administracja ma obowi¹zek w ci¹gu
bardzo krótkiego czasu dostarczyæ ten numer.
S¹dzê, ¿e te zapisy s¹ zapisami bezpiecznymi, dlate-
go ¿e to, co jest wymogiem standardowym dla syste-
mówteleinformatycznych,acoodangielskiegoskró-
tu nazywane jest SLA, czyli poziomem dostêpnoœci
us³ug czy poziomem jakoœci us³ug, w systemach
przewidzianych dla administracji publicznej jest
okreœlane na cztery dziewi¹tki, czyli 99,99% dostêp-
noœci. Krótko mówi¹c, my dopuszczamy, buduj¹c te
systemy teleinformatyczne, ¿e maj¹ one prawo nie
dzia³aæ kilka godzin w roku. To s¹ takie szczegó³owe
wymogi. Wydaje siê, ¿e te terminy s¹ realne i admini-
stracja nie bêdzie im uchybiaæ.

Powiem, jak wa¿ne jest na przyk³ad nadawanie
numeruPESELdziecku.Jakzdzieckiemcoœsiê sta-
nie, to numer PESEL jest niezbêdny w leczeniu szpi-
talnym, w rozliczeniach, do refundacji NFZ itd., itd.
Mamy z³o¿ony organizm pañstwowy, a system infor-
matyczny jest krwiobiegiem tego organizmu.

A jak wygl¹da stan przygotowañ? Otó¿ jest on
nastêpuj¹cy. Do tej pory rejestry mieszkañców s¹
rejestrami gminnymi, co rodzi perturbacje, na przy-
k³adprzywyborach.Ka¿dy,ktouczestniczy³wprzy-
gotowywaniu spisu wyborców, wie, jakie czasem s¹
problemy z tym, ¿e ktoœ poszed³ do szpitala, szpital
go wpisa³ itd. Tutaj to bêdzie dzia³a³o sprawniej,
adziêki tej sprawnoœci iwiarygodnoœci jakoœæus³ug
czy jakoœæ sporz¹dzanych rejestrów wyborców bê-
dzie wy¿sza. Oczywiœcie to wymaga na przyk³ad mi-
gracji danych z systemów ewidencji lokalnych, tych
gminnych, do systemu ewidencji centralnej, dlate-
go nie da siê tego zrobiæ w krótkim czasie. A wiêc po-
trzebne jest stosunkowo d³ugie vacatio legis. Proszê
zwróciæ uwagê, ¿e ta ustawa przez ponad pó³tora ro-
ku by³a w Sejmie, a przewidywa³a d³ugie vacatio le-
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gis. Iwyd³u¿enie terminudo1sierpnia jestpo to, ¿e-
by administracja mia³a czas na spokojne przepro-
wadzenie przetargu i przygotowanie odpowiednich
aplikacji. Niektóre z nich s¹ ju¿ zrobione, na przy-
k³ad te do dowodów osobistych. Dziêki dzia³aniu
Wysokiej Izby i podjêtym decyzjom ju¿ s¹ tworzone
pozosta³e aplikacje. Jesteœmy te¿ w kontakcie z sa-
morz¹dami, zw³aszcza z samorz¹dami du¿ych
miast, po to, ¿eby te procesy by³y zoptymalizowane
równie¿ pod k¹tem wygody urzêdników i ¿eby urzê-
dnicy, którzy bêd¹ pracowali na tych systemach te-
leinformatycznych, mogli mieæ wp³yw na ich
kszta³t. To dlatego, ¿e wychodzimy z za³o¿enia, i¿
u¿ytkownik koñcowy jest mistrzem, wiêc je¿eli sys-
tem ma dzia³aæ sprawnie, to musi byæ przyjazny dla
urzêdnika, który go obs³uguje.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
I pani senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Alicja Zaj¹c:
Chcia³abym zapytaæ o sprawê obywateli polskich,

którzy równoczeœnie maj¹ obywatelstwo innego kra-
ju i faktycznie wiêksz¹ czêœæ roku przebywaj¹ w tym
drugim kraju, poza Polsk¹. Jak dotrze do nich infor-
macjao tych, jaksiêwydaje, znacz¹cychzmianach?

I drugie pytanie. Czy po 2014 r. oni zostan¹ auto-
matycznie wymeldowani, ale tylko wtedy, kiedy zg³o-
sz¹, ¿e przebywaj¹ na sta³e w tamtym kraju swojego
w³aœciwego zamieszkania? I uderzy³o mnie w tej
dyskusji w³aœnie to, ¿e tych osób jest, jak siê zdaje,
doœæ du¿o. Sprawy meldunku pojawi³y siê zw³aszcza
w ostatnim czasie, kiedy ³atwiej by³o uzyskaæ nowy
dowód czy paszport nie za poœrednictwem konsulatu
wkrajuswojego faktycznegozamieszkania, tylkow³a-
œnie poprzez meldunek w Polsce. Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
W jaki sposób obywatele przebywaj¹cy za gra-

nic¹ bêd¹ informowani o przepisach prawnych?
No, te informacje bêd¹ dostêpne równie¿ w kon-
sulatach polskich za granic¹, tak ¿e konsulowie
bêd¹ potrafili udzieliæ wszelkich wyczerpuj¹cych
informacji. W³aœnie w tej chwili odbywa siê takie
spotkanie z konsulami…

Senator Alicja Zaj¹c:
Jeœli mo¿na, Panie Marsza³ku: wiele z tych

osób nie dociera do konsulatów, prawda? Bo to s¹

ró¿ne kraje, jedne blisko Polski, inne daleko.
I takie osoby, mieszkaj¹ce dziesiêæ lat poza kra-
jem, w konsulacie bywaj¹ sporadycznie. Tu w³aœ-
nie jest jakaœ taka luka.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Piotr Ko³odziejczyk:
Rozwa¿ymy mo¿liwoœci wykorzystania takich

bardziej powszechnie dostêpnych kana³ów jak
strony internetowe czy telewizja dla Polonii. To
rzeczywiœcie jest bardzo cenne spostrze¿enie.
Prawdopodobnie ta kwestia nie by³a brana pod
uwagê, przynajmniej ja nie pamiêtam, ¿eby w ja-
kichœ naszych planach by³a silnie obecna, tym-
czasem to jest wa¿na rzecz. Przepisy tworzymy dla
ludzi i ludzie powinni wiedzieæ, w jaki sposób
z nich korzystaæ, wiêc to na pewno jakoœ zrobimy.

Nie przewiduje siê wymeldowania z urzêdu. Po
prostu w dniu 31 grudnia przestanie obowi¹zy-
waæ obowi¹zek meldunkowy, bêdzie zamiast tego
rejestracja pobytu. Je¿eli wiêc ktoœ mieszka
gdzieœ przez dziesiêæ lat i mimo istniej¹cego obo-
wi¹zku przez te dziesiêæ lat nie poinformowa³ sto-
sownego organu, ¿e coœ takiego zrobi³, to znaczy
¿e siê wyprowadzi³, i je¿eli nadal tego nie zrobi, to
pañstwo nie bêdzie o tym wiedzia³o. Ale konsek-
wencj¹ tego stanu rzeczy bêdzie fakt, ¿e jak pañ-
stwo bêdzie chcia³o temu obywatelowi wys³aæ ja-
k¹œ informacjê, to po prostu wyœle j¹ na adres,
który jest nieaktualny. No, mo¿e rodzina mu j¹
przeœle, mo¿e coœ dalej… Z ca³¹ pewnoœci¹ jed-
nym z udogodnieñ, które wprowadza ta ustawa,
jest taki przepis, o jakim pani senator wspomnia-
³a: ¿e czasami ³atwiej by³o wyrobiæ dowód osobi-
sty, zmieniaæ… I przepisy tej ustawy wprowadzaj¹
prawo zg³oszenia czy zarejestrowania miejsca po-
bytu przez pe³nomocnika. A wiêc bêdzie mo¿na
upe³nomocniæ cz³onka rodziny do tego, ¿eby wy-
kona³ pewne czynnoœci…

(Senator Alicja Zaj¹c: Do tej pory by³o to nie-
mo¿liwe. Dziêkujê bardzo.)

Tak, do tej pory by³o to niemo¿liwe.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I, proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy pan senator Dajczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
Ta ustawa jeszcze przed dzisiejsz¹ debat¹

wzbudza³a wiele kontrowersji, budzi³a wiele nie-
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jasnoœci. Ja myœlê, ¿e po dzisiejszej debacie te
w¹tpliwoœci w ¿aden sposób nie zosta³y rozwiane,
wrêcz przeciwnie – myœlê, ¿e zosta³y pog³êbione.
I to, co pan minister odpowiedzia³ tutaj panu se-
natorowi Paszkowskiemu, utwierdza mnie
w przekonaniu, ¿e przepisy, które znosz¹ od
2014 r. obowi¹zek meldunkowy, w³aœciwie s¹,
mo¿na powiedzieæ, zapisami pustymi i ¿yczenio-
wymi, bo za nimi nie idzie ¿adna zmiana gwaran-
tuj¹ca ich wejœcie w ¿ycie. One nie gwarantuj¹ te-
go, ¿e obywatele nie ponios¹ jakiejœ szkody co do
us³ug, które œwiadczone s¹ przez pañstwo na pod-
stawie obecnych rozwi¹zañ. Bo trzeba przypom-
nieæ, ¿e na istniej¹cym systemie opartych jest
przecie¿ wiele rozwi¹zañ, a na ich podstawie fun-
kcjonuje wiele organów w³adzy publicznej i in-
nych instytucji. Tutaj dzisiaj o tym mówiono. Wy-
starczy wspomnieæ, ¿e dla takich instytucji jak
s¹dy, Policja, prokuratura, urzêdy skarbowe czy
ZUS, urzêdowe poœwiadczenie miejsca sta³ego
pobytu ma prawne i faktyczne znaczenie. Pan mi-
nister mówi³ dzisiaj, ¿e chcemy uwolniæ obywate-
la od mitrêgi obowi¹zku meldunkowego, ale ja
myœlê, ¿e wpychamy obywatela w du¿o wiêksz¹
mitrêgê, dlatego ¿e on bêdzie teraz naprawdê bie-
ga³ po urzêdach. Myœlê, ¿e niejednokrotnie bêdzie
biega³ do ró¿nych wydzia³ów tego samego urzêdu,
aby sk³adaæ odpowiednie oœwiadczenia. I myœlê
równie¿, ¿e to naprawdê nie jest ¿adne u³atwienie
czy zniesienie tej mitrêgi, tylko, jak powiedzia³em,
raczej odwrotnie. Przecie¿ to samo tyczy siê jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, pomocy spo³ecz-
nej, ewidencji, obowi¹zku szkolnego czy wyp³aty
œwiadczeñ rodzinnych. To wszystko siê z tym
wi¹¿e. I tak jak pan minister powiedzia³, nie ma
planów zmiany funkcjonowania pañstwa, jest tyl-
ko wprowadzenie tej ustawy. I zniesienie tego
meldunku ma wszystko za³atwiæ.

Ja myœlê, ¿e o wiele lepiej by by³o, gdyby to siê
odbywa³o w ramach jakiejœ kompleksowej refor-
my, a nie zostawa³o pustym zapisem na papierze.
Bo jestem przekonany, ¿e to zostanie tylko i wy-
³¹cznie jako taki pusty zapis na papierze.W zwi¹z-
ku z tym, Panie Marsza³ku, wspólnie z senatorem
Paszkowskim chcia³bym zg³osiæ poprawkê do tej
ustawy, polegaj¹c¹ na skreœleniu art. 74–78.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Ja odniosê siê krótko do wypowiedzi przed-

mówcy. Myœlê, ¿e ona by³a jedn¹ z ocen najpro-

stszych, ocen¹ ma³o wnikliw¹, tak bez wchodze-
nia w szczegó³y tej ustawy.

Ja z kolei bêdê g³osowa³ za t¹ ustaw¹ z przekona-
niem. Bo najtrudniejsze jest zbudowanie zaufania
obywatela do pañstwa oraz pañstwa do obywatela,
a tu taka próba jest podejmowana. I ja osobiœcie
mamnadziejê iwierzê, ¿e to siêuda, a tak¿e ¿e tedo-
tychczasowe mitrêgi zostan¹ zdjête z obywateli i ¿e
tym samym bêdzie rozpoczêta budowa pañstwa
przyjaznego, wraz ze œwiadomoœci¹…

(Senator W³adys³aw Dajczak: W jaki sposób?)
A, to proszê przeczytaæ ustawê, Panie Senato-

rze, tak bardziej wnikliwie.
Tak wiêc ja mam wiarê i przekonanie, ¿e tak siê

stanie.
Oczywiœcie by³y tu przedstawiane opinie, któ-

rych w rozwa¿aniach ministerstwa pomin¹æ nie
nale¿y. Trzeba je przeanalizowaæ, bo myœlê, ¿e wie-
le z nich by³o bardzo istotnych. Có¿, ka¿da zmiana
systemowa niesie za sob¹ ryzyko, ale do tego trze-
ba siê przekonaæ i spróbowaæ to zrozumieæ. A tu
w³aœnie jest proponowana zmiana systemowa,
tak¿e w mentalnoœci, w podejœciu do relacji: oby-
watel – pañstwo, pañstwo – obywatel. Niesie ona za
sob¹ oczywiœcie ryzyko. Ale je¿eli coœ tu jest nie
tak, to trzeba zaproponowaæ, jak ma byæ, a nie tyl-
ko utyskiwaæ, ¿e wszystko jest niedobre.

Ja – po analizie z senackim Biurem Legislacyj-
nym i przedstawicielami ministerstwa – przeka-
zujê na pana rêce, Panie Marsza³ku, poprawki.
Jedna z nich dotyczy skreœlenia art. 65 oraz doda-
nia, po art. 69, nowego art. 69a. Chodzi tu o upo-
rz¹dkowanie spraw w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie
ustawy o udostêpnieniu informacji gospodar-
czych i wymianie danych gospodarczych.

Druga poprawka dotyczy art. 68 i tego, by
otrzyma³ on brzmienie przedstawione w popraw-
ce. Ma to na celu dostosowanie obiegu informacji
pomiêdzy organami, o których mowa w art. 13
ustawy o zmianie imienia i nazwiska, do art. 10
ustawy o ewidencji ludnoœci.

Trzecia poprawka dotyczy art. 70 i ma na celu
uporz¹dkowanie przepisów przejœciowych, po-
niewa¿ zostaje uchylona ustawa z roku 1974.

I ostatnia poprawka jest zwi¹zana z art. 73, jest
to propozycja dodania art. 73a, wynikaj¹ca z tego,
¿e bêd¹ wygasaæ decyzje o zastrze¿eniu danych
osobowych, adresu. Dziêkujê za uwagê.

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

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Zabiera³em g³os ju¿ trzy razy i zada³em w sumie

blisko dziesiêæ pytañ. Na wiêkszoœæ otrzyma³em
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zadowalaj¹c¹ odpowiedŸ, a co do tych nielicz-
nych, na które nie otrzyma³em odpowiedzi, to, tak
jak powiedzia³ pan senator sprawozdawca Pasz-
kowski, byæ mo¿e moje uwagi zostan¹ uwzglê-
dnione podczas przygotowywania rozporz¹dzeñ
w zwi¹zku z wdro¿eniem tej ustawy.

Zabiera³em g³os równie¿ z nadziej¹, i¿ zmieni-
my ten system, ¿e w ogóle uda siê go zmieniæ. Bo
nie ukrywam, ¿e od kilkudziesiêciu lat jestem
wielkim zwolennikiem informatyzacji ca³ego na-
szego ¿ycia i bardzo siê cieszê, ¿e dochodzi do
niej nawet w tych sprawach, o których dzisiaj
mówimy.

Pozwoli³em sobie z³o¿yæ jeden wniosek, po-
prawkê, a dotyczy ona tego, o czym mówiliœmy
z panem ministrem, to znaczy dookreœlenia da-
ty poinformowania o powrocie z pobytu czaso-
wego – to jest kwestia art. 36 ust. 3. Jak pan mi-
nister zasugerowa³, proponujê wprowadzenie
tam jednoznacznego zapisu o trzydziestu
dniach, tak ¿eby by³o wiadomo, kiedy nale¿y
zg³osiæ wyjazd i kiedy nale¿y zg³osiæ powrót.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e pan senator Muchacki z³o¿y³

swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Z kolei wnioski o charakterze legislacyjnym z³o¿y-
li senatorowie Dajczak, Knosala i Jurcewicz.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski – przy

czym rozumiem, ¿e pan minister ustosunkuje siê
do nich ju¿ na posiedzeniu komisji – proszê, by
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisja Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji na wspólnym posiedze-
niu przygotowa³y sprawozdanie dotycz¹ce tych
wniosków.

G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê
pod koniec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Punkt dziewi¹ty zakoñczony.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie.

Tekst ustawy jest w druku nr 953, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 953A.

Pan senator Piotrowicz jest sprawozdawc¹ Ko-
misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie

i Panowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 10 sierpnia 2010 r. rozpatrzy³a
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2010 r.
ustawê o zmianie ustawy o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie.

Opiniowana ustawa zmienia ustawê z dnia
9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym oraz, w zakresie niezbêdnych zmian
harmonizuj¹cych, ustawê z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie. Wprowadzane t¹ ustaw¹ nowe-
lizacje dotycz¹ przede wszystkim wykonania wy-
roku Trybuna³u Konstytucyjnego oraz innych
zmian wynikaj¹cych z dotychczasowej praktyki
stosowania ustawy.

Je¿eli chodzi o koniecznoœæ wykonania orze-
czenia Trybuna³u Konstytucyjnego, to zastrze¿e-
nia tego¿ trybuna³u dotyczy³y niezgodnoœci art. 1
ust. 3 ustawy w zakresie, w jakim za korupcjê
w sektorze prywatnym uznaje on zachowanie ja-
kiejkolwiek osoby niepe³ni¹cej funkcji publicznej,
nie zawê¿aj¹c tego okreœlenia za pomoc¹ przes³a-
nek szkodliwych spo³ecznie odwzajemnieñ,
z art. 2, art. 22 i art. 31 ust. 3 konstytucji oraz
z art. 7 ust. 1 Konwencji o ochronie praw cz³owie-
ka i podstawowych wolnoœci, sporz¹dzonej w Rzy-
mie z dnia 4 listopada 1950 r. Ponadto wspomnia-
ny art. 1 ust. 3 przez to, ¿e u¿ywa wyra¿eñ niejas-
nych znaczeniowo, oraz na skutek wys³owienia
uchybiaj¹cego wymogom logiki formalnej jest
niezgodny z zasad¹ poprawnej legislacji wyra¿on¹
w art. 2 konstytucji. Niezgodnoœæ z konstytucj¹
zaistnia³a równie¿ w art. 22 ust. 4–7 w zakresie,
w jakim zapis ten umo¿liwia Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu zbieranie danych wskaza-
nych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych oraz korzy-
stanie z danych tego typu i informacji uzyskanych
w wyniku wykonywania czynnoœci operacyjno-
-rozpoznawczych bez wiedzy i zgody osoby, której
dotycz¹ – bez zagwarantowania instrumentów
kontroli sposobu przechowywania i weryfikacji
danych oraz sposobu usuwania danych zbêd-
nych dla wykonywania ustawowych zadañ CBA.
Ta niezgodnoœæ wystêpuje w odniesieniu do
art. 47 i art. 51, w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 i art. 30
konstytucji, a tak¿e z art. 8 i 18 Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wol-
noœci oraz z preambu³¹, art. 5, art. 6 i art. 7 Kon-
wencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób
w zwi¹zku z automatycznym przetwarzaniem da-
nych osobowych, sporz¹dzonej w Strasburgu
dnia 28 stycznia 1981 r. Trybuna³ Konstytucyjny
stwierdzi³ tak¿e niezgodnoœæ art. 22 ust. 8–10
z art. 51 ust. 5 konstytucji. Stwierdzi³ równie¿
niezgodnoœæ art. 40 w zakresie, w jakim dopusz-
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cza przeprowadzenie oglêdzin nieruchomoœci lub
innych sk³adników maj¹tkowych bez okreœlenia
sposobu wykorzystywania i przechowywania uzy-
skanych t¹ drog¹ danych, w szczególnoœci doty-
cz¹cych osób trzecich, niezobowi¹zanych do sk³a-
dania oœwiadczeñ maj¹tkowych, z art. 47 i 50
w zwi¹zku z art. 31 ust. 1 konstytucji oraz z art. 8
Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawo-
wych wolnoœci.

Ustawa wprowadza zmiany przepisów precyzu-
j¹cych wspó³pracê miêdzynarodow¹ Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, w tym ustanawiaj¹cych
warunek uzyskania uprzedniej zgody prezesa Ra-
dy Ministrów na jej podjêcie. Wprowadza tak¿e
zmiany precyzuj¹ce zasady mianowania i powo³y-
wania funkcjonariuszy CBA, jednoznacznie prze-
s¹dzaj¹ce, ¿e z dniem powo³ania szef CBA i za-
stêpcy szefa CBA staj¹ siê z mocy prawa funkcjo-
nariuszami CBA.

Kolejna zmiana dotyczy prawa do uposa¿enia,
dodatków specjalnych do sk³adników uposa¿e-
nia, przyznawania premii oraz dodatku specjal-
nego, nagród rocznych, nagród uznaniowych, za-
pomóg i dodatku mieszkaniowego funkcjonariu-
szy CBA.

Ustawa wprowadza now¹ definicjê korupcji.
Rozszerzono katalog przestêpstw, których roz-
poznawanie, wykrywanie i zapobieganie którym
nale¿y do zadañ Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego, o przestêpstwo udaremniania lub utrud-
nianie przetargu publicznego, okreœlone w art. 35
kodeksu karnego.

Ustawa wprowadza obowi¹zek zasiêgania opi-
nii sejmowej Komisji do Spraw S³u¿b Specjalnych
miêdzy innymi o powo³aniu zastêpców szefa Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego i zwolnieniu ze
s³u¿by lub odwo³aniu z pe³nionej funkcji pe³no-
mocnika do spraw kontroli i przetwarzania da-
nych osobowych.

Ustawa wprowadza doprecyzowanie odnoœnie
do przepisów dotycz¹cych oglêdzin. Wprowadzo-
no sformu³owanie zasady, zgodnie z któr¹ dane
wra¿liwe gromadzone o osobach podejrzanych
o pope³nienie przestêpstw a nie skazanych za te
przestêpstwa podlegaj¹ zniszczeniu niezw³ocznie
po uprawomocnieniu siê stosownego orzeczenia.

W ustawie znalaz³ siê katalog przypadków
umo¿liwiaj¹cych zwolnienie ze s³u¿by pe³nomoc-
nika do spraw kontroli i przetwarzania danych
osobowych bez zgody prezesa Rady Ministrów
i zasiêgniêcia opinii sejmowej Komisji do Spraw
S³u¿b Specjalnych. Wprowadzono obowi¹zek
publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej
oœwiadczeñ maj¹tkowych szefa Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego i zastêpców.

Zmodyfikowano przepis przejœciowy poprzez
okreœlenie, ¿e przepis art. 52 ustawy w brzmieniu
nadanym nowelizacj¹ stosuje siê do osób zajmu-

j¹cych stanowisko szefa CBA przed dniem wejœcia
w ¿ycie i w dniu wejœcia w ¿ycie ustawy.

Komisja zaproponowa³a trzy poprawki do tej¿e
ustawy, w zasadzie o charakterze legislacyjnym.
W poprawce pierwszej komisja proponuje zrezyg-
nowaæ w art. 22b pkt 4 z okreœleñ dotycz¹cych te-
go, w jaki sposób pe³nomocnik ma wykonywaæ
swoj¹ pracê. W przepisie tym mówi siê, ¿e w ra-
mach nadzoru pe³nomocnik prowadzi rzeteln¹,
obiektywn¹ i niezale¿n¹ kontrolê prawid³owoœci
przetwarzania przez CBA danych osobowych.
Zdaniem komisji, taka by³a zreszt¹ sugestia Biu-
ra Legislacyjnego, te okreœlenia nic nie znacz¹.
Czy gdyby nie by³o takich okreœleñ, to ka¿dy w wy-
konywaniu swej pracy by³by zwolniony z rzetelno-
œci, obiektywizmu itd.? Samo zamieszczenie tego
sformu³owania, ¿e pe³nomocnik prowadzi kontro-
lê niezale¿n¹, wcale nie przydaje tej kontroli nie-
zale¿noœci, a to, jaka ma byæ ta kontrola, wynika
z istoty innych uregulowañ. Uznano po prostu te
s³owa za zbêdne, bo i tak jest oczywiste, ¿e pe³no-
mocnik musi swoj¹ pracê wykonywaæ rzetelnie
i obiektywnie, z natury rzeczy.

W art. 1 w pkcie 7 w lit. a w ust. 1a, po wyrazie
„nale¿y” nale¿a³oby dodaæ s³owo „bezpoœrednio”.
To równie¿ zasugerowa³o nam Biuro Legislacyjne.
Mianowicie przepis ten stanowi, ¿e kontrolowane-
go, u którego maj¹ nast¹piæ oglêdziny, nale¿y
przed rozpoczêciem czynnoœci zawiadomiæ o ich
celu i wezwaæ do okazania wskazanych przedmio-
tów. Zdaniem Biura Legislacyjnego zasadnym
jest, ¿eby to zawiadomienie o kontroli i o jej celu
nast¹pi³o bezpoœrednio przed wykonaniem czyn-
noœci, a nie z du¿ym wyprzedzeniem. St¹d propo-
zycja komisji, aby sformu³owaæ to tak, ¿e „nale¿y
bezpoœrednio przed rozpoczêciem czynnoœci za-
wiadomiæ o ich celu”.

I poprawka trzecia, dotycz¹ca art. 5. Ta po-
prawka zosta³a, mo¿na powiedzieæ, wspólnie wy-
pracowana z przedstawicielami rz¹du i Biura Le-
gislacyjnego. Stanowi ona, ¿e „dotychczasowe
przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 93 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 93 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u-
¿ej jednak ni¿ przez 3 miesi¹ce od dnia wejœcia
w ¿ycie niniejszej ustawy”. Na posiedzeniu komi-
sji uznano, i¿ dotychczasowy art. 5 nie spe³nia
wymogów w tym zakresie, st¹d propozycja, ¿eby
dotychczasowy art. 5 zamieniæ t¹ treœci¹, któr¹
przed chwil¹ doczyta³em.

W toku posiedzenia komisji dyskusja sprowa-
dza³a siê zasadniczo do kwestii dotycz¹cych in-
stytucji pe³nomocnika. Chodzi o to, kto mia³by
prowadziæ w Centralnym Biurze Antykorupcyj-
nym kontrolê gromadzenia, przechowywania,
przetwarzania danych osobowych. To w³aœnie by-
³o przedmiotem zastrze¿eñ ze strony Trybuna³u

62. posiedzenie Senatu w dniu 11 sierpnia 2010 r.
86 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie

(senator S. Piotrowicz)



Konstytucyjnego. I tu s¹ dwie mo¿liwoœci: albo
bêdzie to czyni³ generalny inspektor ochrony da-
nych osobowych, albo – tak, jak przewidziano
w ustawie – bêdzie to czyni³ pe³nomocnik powo³y-
wany przez szefa CBA spoœród funkcjonariuszy
CBA. Konstrukcja tego rodzaju ma swoje zalety,
ale ma te¿ i wady, st¹d dyskusja wokó³ tego tema-
tu zajê³a trochê czasu. Z jednej strony by³oby le-
piej, gdyby to by³a kontrola zewnêtrzna – i niektó-
rzy z nas za takim w³aœnie rozwi¹zaniem siê opo-
wiadali – wykonywana przez profesjonalny organ,
jakim jest generalny inspektor ochrony danych
osobowych. Nale¿y wszak¿e dostrzec tu pewne
trudnoœci w wykonywaniu tych funkcji z uwagi na
charakter czynnoœci i charakter materia³ów, jaki-
mi dysponuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Z drugiej strony istnia³a obawa co do tego, czy
funkcja pe³nomocnika rzeczywiœcie za³atwia ten
problem. Chcê tu podkreœliæ, ¿e w œwietle przepi-
sów pe³nomocnik bêdzie mia³ gwarancjê niezale¿-
noœci, bêdzie móg³ byæ odwo³any tylko za zgod¹
prezesa Rady Ministrów i po zaopiniowaniu przez
Komisjê do Spraw S³u¿b Specjalnych.

W zasadzie to tyle, jeœli chodzi o kwestie dysku-
syjne… No, i by³a jeszcze jedna kwestia, która
zdominowa³a dyskusjê, czyli kwestia oglêdzin i te-
go, w jaki sposób powinny byæ one dokonywane.
Ale o tym ju¿ powiedzia³em przy okazji omawiania
poprawki.

Komisja wnosi o przyjêcie tych trzech przedsta-
wionych przeze mnie poprawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Panowie senatorowie Bisztyga, Andrzejewski

i Gogacz maj¹ pytania, jak rozumiem. Trzy rêce
w górê – trzy pytania.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ o tak¹

sprawê. Jest zasadnicza ró¿nica, jeœli chodzi
o projekt tej ustawy z przed³o¿enia rz¹dowego i to,
co póŸniej uczyniono z ni¹ w Sejmie. Bardzo du¿o
rzeczy zmieniono, by³o bardzo du¿o debat i wspól-
nych uzgodnieñ pomiêdzy klubami. W efekcie po-
wsta³a nowa, udoskonalona wersja, któr¹ przyjêli
nawet najzagorzalsi opozycjoniœci. Czy nie uwa¿a
pan, ¿e te poprawki o charakterze absolutnie le-
gislacyjno-porz¹dkowym, jak pan sam powie-
dzia³… No, nie musi ich byæ. Gdyby ich nie by³o,
gdybyœmy przyjêli ustawê bez poprawek, znacz-
nie skróci³oby to bieg sprawy i spowodowa³o, ¿e
to, na co czekamy i co tak d³ugo trwa³o, urodzi³oby
siê jeszcze teraz, przed wakacjami. Chcia³bym,
¿eby pan senator sprawozdawca rozwa¿y³ tak¹

mo¿liwoœæ; zreszt¹ z³o¿ê wniosek o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. Bo czy uznamy jakieœ s³o-
wa za zbêdne, czy bêdzie zapisane, ¿e bezpoœre-
dnio, czy poœrednio, to jakby wtórna sprawa. Dla
mnie idea jest wa¿na i chcia³bym, ¿eby tego proce-
su nie przed³u¿aæ. To jest pierwsza kwestia.

Druga. Gdyby pan by³ uprzejmy wyraziæ swój
pogl¹d, a tak¿e powiedzieæ, czy by³o to rozwa¿ane
podczas debaty komisyjnej… Otó¿ mnie trochê
przera¿aj¹ nowe uprawnienia, jeœli chodzi o kwe-
stiê danych wra¿liwych, dotycz¹cych takich
spraw jak przekonania religijne, wyznania, stan
zdrowia, na³ogi, ¿ycie seksualne. Czy my nie idzie-
my w stronê jakiegoœ strasznego szaleñstwa, ja-
kiejœ ogromnej inwigilacji, jeœli chodzi o upra-
wnienia odnosz¹ce siê w³aœnie do tych danych
wra¿liwych?

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Nie, ja myœlê, ¿e
ta ustawa w tej chwili doprecyzowuje…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, jeszcze bêd¹ pytania.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Aha, dobrze.)
Chcia³bym, ¿eby pan senator zawar³ odpowie-

dzi w bloku, bo wtedy jest wiêksza dyscyplina cza-
sowa.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Krótko odpo-
wiem.)

Wobec tego teraz pan senator Andrzejewski za-
daje drugie pytanie.

I senator Gogacz ma pytanie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ju¿ mam pytaæ?)
Tak jest, ju¿ ma pan pytaæ.

Senator Piotr Andrzejewski:
Zanim z³o¿ê poprawkê, zapytam.
Panie Senatorze, czy podczas prac komisji

studiowaliœcie uchwa³ê Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z 15 marca 2007 r. w sprawie korupcji
politycznej, która to uchwa³a zawiera równie¿
definicjê tej korupcji, czy przy okazji nowelizacji
wziêto pod uwagê tê uchwa³ê? A je¿eli tak, to czy
w definicji proponowanej w ustawie mieœci siê to,
co jest treœci¹ i przedmiotem uchwa³y Senatu
w tym zakresie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senatorGogacz,proszêbardzo.Trzeciepytanie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Senatorze, mam pytanie w zwi¹zku z de-

finicj¹, jak¹ tu znajdujemy, definicj¹ tego, czym
jest korupcja. W poszczególnych punktach,
w pktach 1, 2, 3, 4, wymienione s¹ definicje doty-
cz¹ce ró¿nych sektorów ¿ycia publicznego, ale
w ka¿dej z tych definicji jest warunek, warunek,
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jak rozumiem, konieczny do tego, ¿eby zaistnia³a
korupcja, czyli pojawia siê sformu³owanie „w za-
mian”. W pierwszej czêœci mamy informacjê, ¿e
jest to czyn polegaj¹cy na obiecywaniu, propono-
waniu, wrêczaniu itd. I ta czêœæ w zasadzie powta-
rza siê we wszystkich czterech punktach, nieza-
le¿nie od tego, jakiej dziedziny to dotyczy. Ale pro-
szê mi powiedzieæ, czy komisja nie zastanawia³a
siê, co by by³o, gdyby poprzestano tylko na tej
pierwszej czêœci. WyobraŸmy sobie tak¹ sytuacjê,
¿e jakieœ instytucje s¹ obdarowywane ró¿nymi
prezentami, ale CBA nie mo¿e udowodniæ, ¿e to
by³o warunkowe, czyli w zamian za coœ. Wyobra-
¿amy sobie tak¹ sytuacjê, ¿e instytucje, osoby
publiczne s¹ obdarowywane, ale my nie mo¿emy
udowodniæ, ¿e tam zaistnia³ taki warunek. Pytam
o to równie¿ dlatego, ¿e w art. 2 znajdujemy
stwierdzenie: do zadañ CBA nale¿y rozpoznawa-
nie, zapobieganie itd. w³aœnie tych dzia³añ. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, a teraz bardzo proszê o odpo-

wiedzi.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Biszty-

gi. Myœlê, ¿e nowelizacja posz³a w tym kierunku,
¿eby nie rozszerzaæ mo¿liwoœci gromadzenia da-
nych, ale zadbaæ o w³aœciwe gromadzenie, prze-
chowywanie, przetwarzanie tych danych wra¿li-
wych. Posz³a w tym kierunku, bo na to zwraca³
uwagê Trybuna³ Konstytucyjny. Czyli celem tej
ustawy nie jest rozszerzenie mo¿liwoœci CBA, ale
ochrona tych danych, które s¹ w jego posiadaniu.
Zreszt¹ jest to zgodne z tym, czego oczekiwa³ Try-
buna³ Konstytucyjny; chodzi³o w³aœnie o to, ¿eby
iœæ w tê stronê i dokonaæ takich zabezpieczeñ.

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego, to chcê odpowiedzieæ w ten sposób. Nie
rozwa¿aliœmy definicji korupcji politycznej, w nie-
wielkim zakresie poœwiêciliœmy czas samej defini-
cji korupcji. Chcê podkreœliæ, ¿e pocz¹tkowo
w Sejmie pojawia³y siê powa¿ne w¹tpliwoœci co do
tego, czy w ogóle jakakolwiek definicja powinna
siê tu znaleŸæ. Jak siê okazuje, wielkim osi¹gniê-
ciem jest to, ¿e ostatecznie osi¹gniêto konsensus
i przyjêto tê definicjê. Ona jest, byæ mo¿e, dotkniê-
ta pewnymi wadami. Jak zauwa¿y³ pan senator
Gogacz, definicja ta sk³ada siê jakby z czterech
czêœci i we wszystkich czêœciach s¹ pewne ele-
menty, które siê powtarzaj¹. Biuro Legislacyjne
proponowa³o, ¿eby przyj¹æ zwiêz³¹ konstrukcjê
definicji, ale uznaliœmy, ¿e nie mo¿emy liczyæ na
to, ¿e tak zmodyfikowane pojêcie korupcji zosta-
nie przyjête przez Sejm, skoro wiedzieliœmy, jak

trudno by³o tam wypracowaæ konsensus. Dlatego
nie podejmowaliœmy ju¿ dalszych dzia³añ w tym
zakresie.

Chcê podkreœliæ, ¿e ustawa by³a uchwalona 5
sierpnia, 6 sierpnia t³oczono druki senackie,
a myœmy nad tym pracowali w komisji po sobocie
i niedzieli, we wtorek rano, wiêc napiêty termin
nie pozwala³ na daleko id¹ce rozwa¿ania. Chcê je-
szcze podkreœliæ, ¿e ustawa ta jest ju¿ spóŸnio-
nym aktem prawnym, bo ona wedle orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego powinna byæ uchwa-
lona dawno temu. Pan senator wybaczy, ale nie
snuliœmy daleko id¹cych rozwa¿añ, pracuj¹c
w takiej atmosferze.

Pan senator Gogacz pyta³ o to, czy jest koniecz-
ne zamieszczanie sformu³owania „w zamian za
dzia³anie”, które pojawia siê kilkakrotnie w defini-
cji. Pragnê podkreœliæ, ¿e tego oczekiwa³ od nas
Trybuna³ Konstytucyjny. On miêdzy innymi
w tym dopatrywa³ siê niekonstytucyjnoœci, przy-
toczê jeszcze raz: w zakresie, w jakim za korupcjê
w sektorze prywatnym uznaje siê zachowanie ja-
kiejkolwiek osoby niepe³ni¹cej funkcji publicznej,
nie zawê¿aj¹c tego okreœlenia za pomoc¹ przes³a-
nek szkodliwych spo³ecznie odwzajemnieñ.

(Senator Stanis³aw Gogacz: Czyli bez tego wa-
runku mo¿na prezenty sk³adaæ?)

No, myœlê, ¿e ka¿de przestêpstwo w swej istocie
musi zawieraæ element szkodliwoœci spo³ecznej.
To wynika z definicji przestêpstwa. Równie¿ na
gruncie kodeksu karnego jest tak, ¿e nie ka¿de
naruszenie norm prawa materialnego karnego
jest przestêpstwem, musi zawieraæ w sobie jesz-
cze ³adunek szkodliwoœci spo³ecznej. Je¿eli takie-
go ³adunku nie zawiera, to dalsze przepisy mówi¹
o tym, ¿e czyn taki nie stanowi przestêpstwa.

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

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Czy znane by³y komisji przyczyny opóŸnieñ

w przeprowadzeniu tej ustawy? Przed chwileczk¹
o tym by³a mowa. I czy uzasadnione jest teraz na-
g³e przyspieszanie, przez co odstêpuje siê od s³u-
sznych, wed³ug mnie, poprawek?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Myœlê, ¿e w³aœciwszym adresatem tego pytania

bêd¹ przedstawiciele rz¹du, jako ¿e oni od pocz¹t-
ku uczestniczyli w pracach legislacyjnych. Jak
widaæ, w Senacie nie by³o opóŸnieñ, pracowaliœ-
my b³yskawicznie. W Sejmie rzeczywiœcie dosyæ
d³ugo pracowano, œciera³y siê tam ró¿ne koncep-
cje. D³ugo zastanawiano siê miêdzy innymi nad
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tym, czy przyj¹æ definicjê korupcji, czy te¿ nie, ja-
ki ona kszta³t mo¿e przybraæ. Myœlê, ¿e dok³adniej
na ten temat bêd¹ mogli siê wypowiedzieæ przed-
stawiciele ministerstwa.

(Senator Tadeusz Gruszka: Ale czy uzasadnio-
ne jest odst¹pienie od poprawek? Dziêkujê.)

Czy jest uzasadnione odst¹pienie od popra-
wek? Ja mogê odpowiedzieæ w ten sposób. Je¿eli
poprawki s¹ istotne i wa¿ne, to one powinny siê
znaleŸæ. O ile mogê siê zgodziæ z tym, ¿e dwie pier-
wsze poprawki, doprecyzowuj¹ce, nie nale¿¹ do
kategorii istotnych, o tyle uwa¿am, ¿e poprawka
do art. 5 jest poprawk¹ istotn¹. Podkreœlam, ¿e ta
poprawka trzecia, dotycz¹ca art. 5, zosta³a wy-
pracowana przez Biuro Legislacyjne przy udziale
przedstawicieli rz¹du. Trudno jest mi w tej chwili
powiedzieæ, na ile jest ona niezbêdna, konieczna.
Jest to poprawka dotycz¹ca przepisów przejœcio-
wych. Mo¿e siê okazaæ, ¿e bêdziemy mieli problem
w stosowaniu ustawy ze wzglêdu na terminy.

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

Do prezentowania stanowiska rz¹du upowa¿nio-
ny jest prezes Rady Ministrów.

Witam pana ministra Jacka Cichockiego, se-
kretarza Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych,
oraz zastêpcê szefa CBA, pana Macieja Klepacza.

Panie Ministrze, rozumiem, ¿e przedstawi pan
stanowisko rz¹du.

Pan Jacek Cichocki, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
Jacek Cichocki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Pan senator sprawozdawca Piotrowicz tak do-

k³adnie opisa³ istotê tych zmian, wynikaj¹cych
przede wszystkim z potrzeby realizacji wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego, ¿e ja w moim wstêp-
nym wyst¹pieniu tylko odniosê siê do tego pyta-
nia o opóŸnienia.

Rzeczywiœcie jest tak, ¿e przystêpuj¹c na po-
ziomie rz¹dowym do wykonania wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego jesieni¹ zesz³ego roku, nie
spodziewaliœmy siê, ¿e bêdzie to tak z³o¿one za-
gadnienie. Mechanizm kontroli przetwarzania
i niezw³ocznego niszczenia danych wra¿liwych,
który w swoim wyroku Trybuna³ Konstytucyjny
nakaza³ stworzyæ w Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym, okaza³ siê dosyæ z³o¿ony w praktyce,
bo chodzi³o o zaproponowanie takiego, który rze-

czywiœcie by³by efektywnym mechanizmem kon-
troluj¹cym, a nie tylko zapisem na papierze. Roz-
wa¿aliœmy bardzo ró¿ne warianty, a w zwi¹zku
z tym, ¿e ten mechanizm po raz pierwszy jest
wprowadzany w s³u¿bie specjalnej i spodziewa-
my siê, ¿e mo¿e byæ tak, ¿e bêdzie oczekiwanie, ¿e
podobne mechanizmy bêd¹ tak¿e wprowadzane
w innych s³u¿bach specjalnych, je¿eli chodzi
o dane wra¿liwe…

Ja mo¿e tu zrobiê tylko krótkie zastrze¿enie:
dane wra¿liwe to jest kategoria wprowadzona
w ustawie o ochronie danych osobowych doty-
cz¹ca danych szczególnie wra¿liwych dla obywa-
tela. ¯adna ze s³u¿b, nie tylko specjalnych, ale po-
rz¹dku publicznego, nie ma prawa zbieraæ tych
danych dla samego zbierania, ¿eby je potem wy-
korzystywaæ. One s¹ zbierane w toku pracy anali-
tycznej czy operacyjno-rozpoznawczej, podczas
wykonywania przez te s³u¿by ich ustawowych za-
dañ. Ustawa o ochronie danych osobowych na-
k³ada na organy pañstwowe zbieraj¹ce i posiada-
j¹ce te dane obowi¹zek szczególnej ich ochrony ze
wzglêdu na szczególn¹ wra¿liwoœæ dla obywateli.
I w przypadku w³aœnie CBA – a spodziewamy siê,
¿e bêdzie to dotyczy³o tak¿e innych s³u¿b specjal-
nych, akurat w tym wypadku dotyczy to CBA –
Trybuna³ Konstytucyjny nakaza³ stworzyæ efekty-
wny mechanizm kontroli.

Dyskusje na ten temat trwa³y dosyæ d³ugo, my
rozwa¿aliœmy ró¿nego rodzaju mechanizmy kon-
troli, wychodz¹c od rozwi¹zañ zewnêtrznych,
a dopiero póŸniej, w momencie, kiedy te rozwi¹za-
nia zewnêtrzne okaza³y siê w praktyce ma³o efek-
tywne i skuteczne, wypracowaliœmy ten mecha-
nizm pe³nomocnika wewn¹trz s³u¿by, ale o dosyæ
mocnej pozycji i bardzo sprecyzowanych obo-
wi¹zkach. St¹d te prace trwa³y d³u¿ej, ni¿ siê spo-
dziewaliœmy.

Poza tym mieliœmy te¿ du¿y problem, je¿eli
chodzi o wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego do-
tycz¹cy definicji korupcji. Trybuna³ uzna³, ¿e ta
definicja, która zosta³a wprowadzona cztery lata
temu w toku prac sejmowych do przed³o¿enia
rz¹dowego, do ustawy tworz¹cej CBA, bo to do-
piero na poziomie prac sejmowych zosta³a ona
zaproponowana, nie spe³nia wymogów konsty-
tucyjnych i takimi ograniczeniami obwarowa³
definicjê konstytucyjn¹, ¿e my ostatecznie nie
zdecydowaliœmy siê na stworzenie nowej, cho-
cia¿ propozycji by³o kilka. Chcia³bym tylko po-
wiedzieæ, ¿e to nie definicja korupcji w ustawie
okreœla obszar zadañ Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, ale robi to art. 2, podobnie jak
w przypadku ustaw precyzuj¹cych zadania in-
nych s³u¿b specjalnych, poprzez odwo³anie siê
do przestêpstw, które te s³u¿by œcigaj¹.

St¹d te¿ propozycja rz¹dowa wp³ynê³a póŸniej –
i tu uderzam siê w pierœ, robi³em to tak¿e na eta-
pie prac sejmowych – ni¿ przewidywaliœmy i nie
daliœmy szansy parlamentowi, w naszym przeko-
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naniu nie daliœmy odpowiednio du¿o czasu na
prace nad t¹ ustaw¹. Mimo to prace w Sejmie
przebiega³y bardzo intensywnie, te dyskusje,
zw³aszcza na temat korupcji oraz tego mechaniz-
mu pe³nomocnika, by³y prowadzone zarówno
w podkomisji, jak i w komisji, dyskusja toczy³a siê
tak¿e na sali obrad plenarnych.

Ostatecznie wypracowana zosta³a definicja ko-
rupcji, która w naszym przekonaniu bêdzie
spe³nia³a wymogi konstytucyjnoœci sformu³owa-
ne przez Sejm. Muszê powiedzieæ, ¿e jestem pe³en
uznania dla bardzo konstruktywnej pracy pos³ów
w³aœciwie ze wszystkich klubów parlamentar-
nych, którzy byli zaanga¿owani w wypracowanie
tej definicji, bo mo¿na by³o j¹ dalej dopracowy-
waæ, ale ona jest dosyæ precyzyjna i przede wszys-
tkim nie ma tej wady, któr¹ wskaza³ Trybuna³
Konstytucyjny, czyli nie ma tam wieloznacznoœci
okreœleñ, a odnosi siê ona do tej istoty prze-
stêpstw, które ma œcigaæ Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne.

I wreszcie na koniec chcia³bym przede wszyst-
kim podziêkowaæ paniom i panom senatorom za
tak szybk¹ pracê nad t¹ ustaw¹ w ci¹gu minio-
nych dni, przeprosiæ za to, ¿e ta sytuacja powsta³a
w du¿ej mierze z winy rz¹du, a nie parlamentu,
poniewa¿ rzeczywiœcie sytuacja jest taka, ¿e wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego z pocz¹tkiem lip-
ca wszed³ ju¿ w ¿ycie i teraz mamy pewien pro-
blem w dzia³alnoœci CBA, który w zwi¹zku z tym
powsta³. Nie znaczy to, ¿e biuro jest sparali¿owa-
ne, ale rzeczywiœcie jest w nim wiele utrudnieñ
wewnêtrznych, które wynikaj¹ z tego, ¿e nie ma
teraz podstaw prawnych do zbierania pewnego ty-
pu danych wra¿liwych, a one jakby same siê poja-
wiaj¹ w toku prac operacyjnych i analitycznych.

W zwi¹zku z tym bêdê szczerze zobowi¹zany za
jak najszybsze uchwalenie tej nowelizacji. W na-
szym przekonaniu wszystkie te trzy poprawki nie
s¹ na tyle wa¿ne – pozwolê sobie wyraziæ tak¹ re-
fleksjê – ¿eby to wejœcie w ¿ycie nowelizacji prze-
suwaæ w praktyce o dwa i pó³, trzy miesi¹ce. Bo je-
¿eli Senat uwzglêdni te poprawki, bêdzie to mu-
sia³o wróciæ po wakacjach do Sejmu i dopiero wte-
dy bêdzie to dalej procedowane i pójdzie do pana
prezydenta. St¹d te¿ je¿eli by³aby taka mo¿liwoœæ,
¿eby odst¹piæ od tych poprawek, to by³bym szcze-
rze zobowi¹zany. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytania do pana ministra.
Panowie senatorowie Andrzejewski i Bisztyga.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy dla rz¹du podczas prac

nad t¹ inicjatyw¹ by³y przydatne materia³y zgro-
madzone przez Senat i uchwa³a Senatu Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 15 marca 2007 r. w spra-
wie korupcji politycznej, opublikowana w „Moni-
torze Polskim” z dnia 23 marca 2007 r.? Senat ze-
bra³ tam wiele definicji korupcji, by³o bardzo inte-
resuj¹ce i pog³êbione Ÿród³owo przedstawienie
materia³u porównawczego w zakresie, który by³
przedmiotem inicjatywy rz¹du. Czy pañstwo roz-
wa¿aliœcie ten materia³, studiowaliœcie go i wy-
ci¹gnêliœcie z niego wnioski?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytania pana senatora Bisztygi, proszê bar-

dzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Króciuteñkie.
Panie Ministrze, pytanie o przysz³oœæ CBA: czy

ten model jest ju¿ modelem docelowym, czy te¿
bêdziemy go doskonaliæ? Czy gdzieœ tam siê jesz-
cze tl¹ pomys³y o po³¹czeniu go z Policj¹, z CBŒ,
z ABW itd.? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Czy zjawisko przechodzenia policjan-
tów z Policji do CBA jest incydentalne, czy ma te¿
charakter masowy? Bo ja wiem, ¿e tam s¹ lepsze
wynagrodzenia, ale czy to jest kontrolowane i czy
to nie jest jakieœ zjawisko niekorzystne dla Policji?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wiêcej pytañ nie ma. Zamykam listê pyta-

j¹cych.
Proszê bardzo, pan minister.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
Jacek Cichocki:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Je¿eli chodzi o definicjê, to ja – proszê wybaczyæ,
Panie Senatorze – nie odpowiem precyzyjnie, sk¹d
Biuro Kolegium do Spraw S³u¿b Specjalnych, któ-
re mi podlega, zaczerpnê³o du¿¹ liczbê ró¿nego ro-
dzaju definicji korupcji. My, rozpoczynaj¹c jesie-
ni¹ prace nad definicj¹ korupcji, dysponowaliœmy
kilkudziesiêcioma ró¿nego rodzaju definicjami.
Znana jest mi uchwa³a Senatu z 2007 r., ta osta-
teczna. Nie wiem, czy korzystano przy tej okazji
z materia³ów zebranych wtedy przez Senat, ale
mieliœmy kilkadziesi¹t definicji i prawdê powie-
dziawszy, miêdzy innymi przegl¹d tych definicji
uœwiadomi³ nam, jak bardzo trudno to zrobiæ i jak
bardzo ró¿ne s¹ podejœcia do definicji. Prawdê po-
wiedziawszy, miêdzy innymi przegl¹d tych defini-
cji uœwiadomi³ nam, jak bardzo jest to trudne i jak
bardzo ró¿ne s¹ podejœcia do definicji korupcji.
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Mieliœmy do czynienia z podobnym æwiczeniem
w czasie tworzenia Centrum Antyterrorystyczne-
go ABW, ale na potrzeby integrowania informacji
o zagro¿eniach terrorystycznych z innych s³u¿b.
Rozwa¿aliœmy wówczas precyzyjne zdefiniowanie
terroryzmu. Okaza³o siê, ¿e definicji terroryzmu
jest tak du¿o, ¿e w³aœciwie w zale¿noœci od tego,
jakie przewa¿a podejœcie… St¹d te¿ tak du¿a
trudnoœæ na poziomie rz¹dowym. Definicja, któr¹
my wypracowaliœmy, nie spotka³a siê z przychyl-
noœci¹ nie tylko innych resortów, ale tak¿e innych
oœrodków w³adzy, wiêc od niej odst¹piliœmy. Nie
wiem dok³adnie, czy akurat mój departament ko-
rzysta³ z tych materia³ów senackich.

Przysz³oœæ CBA. Odpowiadaj¹c na podobne py-
tania w Sejmie na ró¿nych etapach prac, prosi³em
o… Znaczy ta nowelizacja jest przede wszystkim
wykonaniem wyroku Trybuna³u Konstytucyjne-
go i s³u¿y poprawieniu tej ustawy w konkretnych
obszarach, tam, gdzie widaæ po czterech latach
funkcjonowania, ¿e powsta³y niejasnoœci prawne.
To dotyczy wspó³pracy miêdzynarodowej, statusu
szefa CBA itd., itd. Ale przede wszystkim istot¹
nowelizacji jest wykonanie wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego. Nie rozstrzyga siê w niej tych
dylematów, przed którymi my stoimy. Pan pre-
mier odpowiada³ na pytanie, czy rzeczywiœcie
CBA w takim kszta³cie jak dzisiaj powinno fun-
kcjonowaæ, czy nie. Na poziomie rz¹dowym decyz-
ja jest taka… Zmieni³o siê kierownictwo CBA,
trwa proces, powiedzia³bym, restrukturyzacji,
a przede wszystkim profesjonalizacji tej s³u¿by.
Moim zdaniem jest to nieuniknione po czterech
latach funkcjonowania. W zwi¹zku z tym proszê
wszystkich o dwa lata zaufania dla CBA, abyœmy
mogli zobaczyæ, jakie bêd¹ efekty tej profesjonali-
zacji. Je¿eli siê oka¿e, ¿e CBA budzi w¹tpliwoœci,
to po up³ywie tego czasu rozwa¿ymy przysz³oœæ
biura w ró¿nych konfiguracjach.

Chcia³bym odnieœæ siê w trzech zdaniach, je-
¿eli mogê, do refleksji, ¿e to Policja œciga korup-
cjê, wiêc mo¿e CBA warto by³oby w³¹czyæ do Po-
licji itd. Jest pewna zasadnicza ró¿nica, jeœli
chodzi o pragmatykê funkcjonowania tych
dwóch instytucji. Policja przede wszystkim œci-
ga korupcjê wtedy, kiedy mamy do czynienia ju¿
z przestêpstwem. Dosz³o do przestêpstwa, roz-
poczyna siê œciganie. A s³u¿by specjalne w ogó-
le, a w tym wypadku CBA, maj¹ œcigaæ korupcjê
po to tak¿e, ¿eby do przestêpstwa nie dochodzi-
³o, czyli maj¹ realizowaæ zadania prewencyjne.
I przyznam szczerze, ¿e w tych zadaniach, które
pan premier postawi³ obecnemu kierownictwu
CBA, jest mocny nacisk na prewencjê. Chodzi
o to, ¿eby CBA wykrywa³o mo¿liwoœci korupcji
i wskazywa³o te zagro¿enia z wyprzedzeniem.
Cel tego jest taki, ¿eby nie dochodzi³o do szkody.
To siê dzia³o w pewnym wymiarze ju¿ poprzed-

nio. Przyk³adem by³ monitoring przez CBA pro-
gramu „Orliki”. Teraz do tego dosz³a jeszcze „Ra-
dosna szko³a”. Ale chodzi o rozszerzenie tego ro-
dzaju aktywnoœci CBA, bo ta instytucja ma bar-
dzo szerokie uprawnienia kontrolne, jakich nie
posiada Policja, co pozwala wykonywaæ jej takie
dzia³ania prewencyjne.

Je¿eli chodzi o przechodzenie policjantów,
g³ównie oficerów Centralnego Biura Œledczego
do CBA, to ten proces w ci¹gu minionych miesiê-
cy obj¹³ kilkunastu oficerów, mniej wiêcej dwu-
dziestu. Na tak¹ strukturê, jak¹ jest CBŒ, licz¹ce
oko³o dwóch tysiêcy funkcjonariuszy, to nie jest
du¿o. Nast¹pi³o tutaj zjawisko przechodzenia za
dobrym szefem. Minister Wojtunik cieszy³ siê do-
br¹ s³aw¹ i opini¹ profesjonalisty w CBŒ,
w zwi¹zku z czym wielu jego zaufanych oficerów
chcia³o z nim dalej pracowaæ. Minister Wojtunik
stan¹³ przed pewnym problemem w CBA, ponie-
wa¿ z by³ym szefem CBA, panem Kamiñskim,
odesz³a pewna grupa dyrektorów wa¿nych pio-
nów. W zwi¹zku z tym nowy minister musia³
sk¹dœ pozyskaæ kadry. Muszê powiedzieæ, ¿e
sam jestem bardzo zainteresowany tym, o czym
ju¿ rozmawia³em z ministrem Wojtunikiem kilka
razy, ¿eby to by³ proces incydentalny i zatrzyma³
siê na poziomie tych kilkunastu, dwudziestu
funkcjonariuszy. Chodzi o to, ¿eby to nie mia³o
charakteru drena¿u Policji. Myœlê, ¿e przynaj-
mniej na razie to siê udaje. Ostatnie zmiany do-
tyczy³y kierownictwa jednej czy dwóch delega-
tur. Mam zapewnienie ministra Wojtunika, ¿e to
jest koniec. A wiêc myœlê, ¿e CBŒ i Policja nie zo-
stan¹ bardzo uszczuplone, a wzmocni to i pozwo-
li wprowadziæ… Mo¿e tylko powiem, ¿e na szczê-
œcie nie tylko z Policji przechodzili funkcjonariu-
sze w ostatnich miesi¹cach do CBA, ale tak¿e ze
s³u¿b specjalnych. Mnie na tym zale¿a³o, ¿eby
nie zdominowaæ CBA pragmatyk¹ pracy policyj-
nej, tylko zachowaæ charakter tej s³u¿by specjal-
nej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Jako pierwszy pan senator Wach zabierze g³os.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Podczas posiedzenia naszej komisji myœmy

sporo dyskutowali miêdzy innymi tak¿e o definicji
korupcji na bazie tego, co przygotowa³o Biuro Le-
gislacyjne, a mianowicie zwiêz³ej definicji. Zgodzi-
liœmy siê ostatecznie z definicj¹ zawart¹ w tekœcie
ustawy uchwalonej przez Sejm. Ponadto przyjête
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zosta³y trzy poprawki, które – nie lekcewa¿ê ich –
maj¹ charakter drugorzêdny.

Moje wyst¹pienie zaplanowa³em w ten sposób,
¿e powtórzê wniosek o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Podczas posiedzenia komisji taki wnio-
sek z³o¿y³em i uzasadni³em, ale niestety nie uzys-
ka³ on poparcia wiêkszoœci. Rozumiem argumen-
ty, przede wszystkim to, ¿e wyrok trybuna³u
wszed³ w ¿ycie, a przerwa w ostatecznym uchwa-
leniu ustawy w sytuacji wprowadzenia poprawek
by³aby d³uga. Wydaje mi siê, ¿e zgodnie z tym, co
powiedzia³ pan minister, istotne jest szybkie wej-
œcie ustawy w ¿ycie, tym bardziej ¿e w moim od-
czuciu reguluje ona dwie bardzo istotne kwestie:
tok postêpowania z danymi wra¿liwymi oraz usta-
nowienie pe³nomocnika do spraw kontroli i prze-
twarzania danych. To ostatnie rozwi¹zanie uwa-
¿am za dobre w tej trudnej sytuacji, bo jest to oso-
ba z wewn¹trz s³u¿by, a jednoczeœnie uzyskuje
doœæ znaczny stopieñ niezale¿noœci przez to, ¿e
jest w³aœciwie nieusuwalna lub trudno usuwal-
na. Tak wiêc wobec wyra¿onych tu wczeœniej zdañ
i opinii pana ministra wydaje mi siê, ¿e nie ma co
szerzej uzasadniaæ wniosku o przyjêcie ustawy
bez poprawek, tym bardziej ¿e jest to w³aœciwie
zdublowanie tego, co z³o¿y³ pan senator Bisztyga.
Jak powtarzam, ja tê sprawê przedstawi³em ju¿
na posiedzeniu komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
W takim razie mamy dwa razy ten sam wniosek.
I pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-
nacie!

Niew¹tpliwie ta nowelizacja przebiega w trybie
przyspieszonym. Ale w trybie przyspieszonym
zbiera siê te¿ jutro Sejm i nie ma przeszkód, aby
rozpoznaæ te poprawki. A wiêc ten argument mo-
jego przedmówcy uwa¿am za chybiony.

Teraz przejdê do kwestii definicji i funkcjono-
wania CBA. Funkcjonowanie CBA jest jednym
z elementów statecznika praworz¹dnego pañ-
stwa. I tak zosta³o pomyœlane. Nie mówiê tutaj
o praktyce, mówiê tutaj o tym, jak to by³o pomyœ-
lane, jak powinno byæ realizowane to, co dotyczy
tej szczególnej s³u¿by. Wk³ad Senatu w kontrolê
i inspirowanie legislacji w tym zakresie jest znacz-
ny. We wspomnianej ju¿ podczas pytañ uchwale
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2007
r., opublikowanej w „Monitorze Polskim”, definiu-
je siê korupcjê polityczn¹ i zwraca siê wprost do

CBA o wdro¿enie tego, co by³o przedmiotem przy-
toczonych faktów. Chodzi o zakwestionowane
przez Trybuna³ Konstytucyjny – to jest dot¹d nie-
wykonane orzeczenie – najstarsze i ci¹gle akcen-
towane przejêcie politycznokorupcyjne Fundu-
szu Wczasów Pracowniczych, ogromnego maj¹t-
ku, co dot¹d nie jest rozliczone. Jest to mienie po-
rzucone, wobec którego ró¿ne ekipy polityczne od
tamtego czasu wykaza³y zaniechanie. Niekorup-
cyjne zaniechanie, ale zaniechanie.

Wydaje mi siê, ¿e ta sprawa, podobnie jak ca³y
szereg innych spraw, z którymi stykaliœmy siê,
stykamy siê teraz i bêdziemy siê stykaæ w przy-
sz³oœci, równie¿ wymaga doprecyzowania aktyw-
noœci CBA w tym zakresie. Przypomnê, ¿e Senat
Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzi³, i¿ korupcj¹
polityczn¹ jest wykorzystywanie w³asnej lub gru-
powej pozycji politycznej dla przysporzenia sobie
lub grupie, któr¹ siê reprezentuje, sprzecznie
z prawem i zasadami powszechnie obowi¹zuj¹ce-
go porz¹dku etycznego, korzyœci maj¹tkowej,
osobistej lub grupowej. I to jest bardzo precyzyjne
stwierdzenie. My mieliœmy obfity materia³ poró-
wnawczy, obfity materia³ faktograficzny, który,
jak myœlê, jest albo przynajmniej powinien byæ
przydatny w pracy CBA, zw³aszcza ¿e w tej uchwa-
le zwróciliœmy siê do CBA miêdzy innymi o rozpo-
czêcie wobec ju¿ ujawnionych w toku debaty se-
nackiej faktów korupcji politycznej rewindykacji
maj¹tkowej – a jest taka kompetencja CBA, nie-
naruszona, potwierdzona orzeczeniem Trybuna-
³u Konstytucyjnego – zgodnie z ustaw¹ z dnia
21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyœci uzyskanych
nies³usznie kosztem Skarbu Pañstwa lub innych
pañstwowych osób prawnych. Wydaje mi siê, ¿e
przy okazji sprawozdañ CBA, je¿eli tylko bêdê
móg³, za ka¿dym razem – i proszê serdecznie, ¿e-
byœcie siê pañstwo tym zainteresowali – bêdê py-
ta³, tak jak pyta³em dot¹d, o to, jak jest wykorzy-
stywana ta dyrektywa ustawowa, której orêdo-
wnikiem by³ miêdzy innymi Senat.

Ze swojej strony, skoro maj¹ byæ poprawki,
sk³adam tê poprawkê uzupe³niaj¹c¹ definicjê
o to, i¿ korupcja polityczna jest to te¿ czyn bê-
d¹cy wykorzystaniem w³asnej lub grupowej po-
zycji politycznej dla przysporzenia sobie lub
grupie sprzecznie z prawem i zasadami – to iun-
ctim – powszechnie obowi¹zuj¹cego porz¹dku
etycznego korzyœci maj¹tkowej, osobistej lub
grupowej. Tak¹ poprawkê sk³adam na wypa-
dek, gdyby jutro decyzja polityczna by³a taka, ¿e
Sejm mo¿e siê zaj¹æ tak¿e i tym, a nie tylko wy-
branym ad hoc jednym zagadnieniem powodzio-
wym. Sk³adam tê poprawkê na rêce pana mar-
sza³ka. Dziêkujê bardzo i polecam pañstwu za-
równo tê ustawê o zwrocie korzyœci, jak i to, co
wypracowa³ Senat, prosz¹c jednoczeœnie
o wspó³dzia³anie w zakresie, w którym CBA uz-
na za stosowne, z moj¹ wiedz¹ i zakresem wia-
domoœci, jakie posiadam na ten temat. Tak na
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marginesie powiem, ¿e nawet chcia³em w ra-
mach praw pos³ów i senatorów zwróciæ siê z po-
nownym wnioskiem, niezale¿nie od tej uchwa³y
Senatu, o przedstawienie informacji, jak dalece
ta uchwa³a Senatu jest realizowana. Myœlê, ¿e
wobec mojego dzisiejszego wyst¹pienia taki
osobny wniosek jest zbêdny. Bêdê oczekiwa³ na
stosown¹ reakcjê. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyj-

nym z³o¿yli senatorowie: Bisztyga, Piotrowicz,
Wach i Andrzejewski.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Cichoc-

ki, chcia³by siê ustosunkowaæ do tych wniosków
teraz, czy na posiedzeniu komisji?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Jacek Cichocki: Na posiedzeniu ko-
misji.)

Na posiedzeniu komisji.
W takim razie, poniewa¿ zosta³y zg³oszone

wnioski, proszê Komisjê Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do tych
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

G³osowanie na temat tej ustawy odbêdzie siê
jutro, na zakoñczenie posiedzenia Senatu.

Dziêkujê. Zamykam ten punkt.
Teraz, Wysoki Senacie, stojê przed nastêpu-

j¹c¹ decyzj¹. Chcia³bym, ¿ebyœmy mogli dzisiaj
omówiæ jeszcze jeden punkt – nie jedenasty, po-
niewa¿ nie ma senatora sprawozdawcy, wicemar-
sza³ka Romaszewskiego. Chcia³bym omówiæ
punkt dwunasty, przy za³o¿eniu, ¿e powinniœmy
skoñczyæ do 20.30. Pracujemy ju¿ w nadgodzi-
nach, ale chcia³bym, abyœmy ten punkt rozpa-
trzyli z wiadomych wzglêdów, w zwi¹zku z tym po-
dejmujê to ryzyko, ¿e jest trzech sprawozdawców,
ale bardzo proszê o pewn¹ wstrzemiêŸliwoœæ,
o nienadu¿ywanie jêzyka polskiego. Chodzi mi
o argumentacjê na temat tego punktu dwunaste-
go porz¹dku obrad.

(Senator Piotr Andrzejewski: To mamy w obcym
jêzyku mówiæ?)

Nie, nie, w ogóle jêzyka, jêzyka jako takiego, tak
¿ebym nie musia³ wo³aæ quousque tandem abute-
re itd., ¿eby nie by³o w¹tpliwoœci.

(Rozmowy na sali)
Tak, tak.
W takim razie to powiedziawszy, proszê pañ-

stwa, zmieniam porz¹dek obradowania.
I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwunastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczni-
ku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 949, a trzy sprawo-
zdaniakomisji –wdrukachnr949A,949B i949C.

Pierwszy sprawozdawca: sprawozdawca Komi-
sji Nauki, Edukacji i Sportu pan senator Górecki.

Proszê bardzo.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Nauki,

Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych
ustaw. By³ to, jak pamiêtamy, senacki projekt
ustawy. Jej celem jest rozszerzenie kompetencji
rzecznika praw dziecka poprzez przyznanie mu
stosownych, zwiêkszonych uprawnieñ do udzia³u
w postêpowaniu przed Trybuna³em Konstytucyj-
nym oraz wystêpowania do S¹du Najwy¿szego
o wyjaœnienie przepisów prawnych. Chodzi g³ó-
wnie o wystêpowanie z wnioskami w sprawie roz-
bie¿noœci wyk³adni prawa. Jedn¹ z najbardziej,
moim zdaniem, istotnych zmian wprowadzanych
proponowan¹ ustaw¹ jest te¿ umo¿liwienie rzecz-
nikowi wnoszenia skarg kasacyjnych w postêpo-
waniu cywilnym. Obecnie, jak wiemy, takie upra-
wnienia przys³uguj¹ rzecznikowi praw obywatel-
skich, prokuratorowi generalnemu oraz naczelne-
mu prokuratorowi wojskowemu. Rzecznik uzyska
tak¿e mo¿liwoœæ udzia³u w tocz¹cych siê postêpo-
waniach w sprawach nieletnich, oczywiœcie na
prawach przys³uguj¹cych prokuraturze. Nastêp-
nym, w mojej ocenie tak¿e wa¿nym elementem
ustawy jest zapis zwalniaj¹cy rzecznika praw
dziecka z uiszczania kosztów s¹dowych w postêpo-
waniu cywilnym. Sejm uchwali³ ustawê na sie-
demdziesi¹tym drugim posiedzeniu, zajmowa³a
siê ni¹ Komisja Edukacji, Nauki i M³odzie¿y oraz
Komisja Polityki Spo³ecznej i Rodziny. Sejm na eta-
pie prac legislacyjnych wprowadzi³ szeœæ zmian,
które s¹ na liœcie w druku nr 949 Biura Legislacyj-
nego Senatu. Chodzi o to, ¿e wykreœli³ pewne po-
prawki, które wniós³ Senat, przedstawiaj¹c tê ini-
cjatywê. Na posiedzeniu Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu rz¹d przedstawi³ opiniê pozytywn¹. Sena-
tor Kazimierz Wiatr zg³osi³ dwie poprawki, które
znajduj¹ siê w druku nr 949A. Chcia³bym pod-
kreœliæ, ¿e wa¿na jest zw³aszcza ta poprawka dru-
ga, wyd³u¿aj¹ca vacatio legis z czternastu do trzy-
dziestu dni. Uzasadnienie tej poprawki po czêœci
jest ju¿ zawarte w opinii w druku nr 949. Wszyscy
cz³onkowie komisji poparli tê ustawê i wniesione
do niej poprawki. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-

worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Stanis³aw
Piotrowicz.

Zapraszam.
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Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 10 sierpnia 2010 r. rozpatrzy³a
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2010 r.
ustawê o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziec-
ka oraz niektórych innych ustaw. Komisja zapro-
ponowa³a poprawki, jak myœlê, to¿same z tymi,
które by³y przed chwil¹ przedstawiane. W zwi¹z-
ku z tym w imieniu komisji wnoszê o przyjêcie
ustawy wraz z poprawkami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mieczys³aw Augustyn bêdzie ³as-

kaw przedstawiæ sprawozdanie Komisji Rodziny
i Polityki Spo³ecznej.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

SzanowniPrzedstawicieleRzecznikaPrawDziecka!
Nie bêdê zbyt wiele mówi³ na temat tej ustawy,

jako ¿e by³em jej inicjatorem. Wynika³o to z dys-
kusji nad sprawozdaniami z dzia³alnoœci rzeczni-
ka praw dziecka i z wniosków, które by³y tam za-
warte. Cieszyliœmy siê ze wzrostu skutecznoœci po
pierwszych takich posuniêciach w kierunku
zwiêkszenia uprawnieñ rzecznika praw dziecka,
teraz mamy szansê wykonaæ krok nastêpny. Cie-
szê siê, ¿e do tych uprawnieñ wystêpuj¹cych
w naszym projekcie, którego w porozumieniu
z rzecznikiem by³em inicjatorem, Sejm do³o¿y³ je-
szcze inne uprawnienia. Szczególnie wa¿ne jest
przyznanie rzecznikowi uprawnienia do udzia³u
w tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawach nielet-
nich na prawach przys³uguj¹cych prokuratorowi.
Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê Wysokiego Senatu
na przepisy dotycz¹ce zmiany w ustawie o gospo-
darce nieruchomoœciami. Wiele razy, analizuj¹c
bud¿et rzecznika praw dziecka, mówiliœmy, ¿e
bardzo wysokie s¹ koszty funkcjonowania, koszty
administracyjne. To wynika z tego, ¿e ca³a siedzi-
ba rzecznika praw dziecka jest wynajmowana,
a zmiana ustawy o nieruchomoœciach pozwoli ko-
rzystaæ rzecznikowi praw dziecka z tych nieru-
chomoœci, które s¹ w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa.
Rodzi siê zatem nadzieja, ¿e w zwi¹zku z tymi no-
wymi uprawnieniami pieni¹dze bêd¹ wreszcie
sz³y, tak, jak byœmy woleli, to znaczy na prawne
wzmocnienie urzêdu rzecznika, a nie na wynajem
lokalu.

To wszystko by³o przedmiotem rozwa¿añ na
posiedzeniu naszej komisji, która jednog³oœnie
popar³a tê ustawê, popar³a równie¿ poprawki,
tak¿e tê, o której mówi pan senator Górecki, doty-

cz¹c¹ przesuniêcia terminu wejœcia w ¿ycie usta-
wy. Trwaj¹ prace nad innymi zmianami w ustawie
o nieruchomoœciach i mog³oby siê przez przypa-
dek zdarzyæ, ¿e tamt¹ nowel¹ anulowalibyœmy
nasze obecne posuniêcia. Aby temu zapobiec,
wnoszê o to, ¿eby Wysoka Izba popar³a te popraw-
ki, a zw³aszcza tê, o której mówi³ senator Górecki.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tym razem nie

mam ¿adnych pytañ.)
Senator Bisztyga ostrzeg³ mnie przed chwil¹, ¿e

ma trzydzieœci pytañ, ale w odpowiedzi na mój
apel zrezygnuje z ich zadawania, za co mu jestem,
nie wiem, czy nie na wyrost, g³êboko wdziêczny.

Chcê powiedzieæ, ¿e to by³ projekt ustawy wnie-
siony przez Senat. O tym mówi³ pan senator Au-
gustyn.

Przedstawicielemrz¹du jestpanministerWrona.
Panie Ministrze, czy jako osoba reprezentuj¹ca

ministra sprawiedliwoœci chcia³by siê pan wypo-
wiedzieæ na temat…

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Szanowny Panie Marsza³ku, chcia³bym tylko

powiedzieæ, ¿e rz¹d w swoim stanowisku przyjê-
tym jeszcze póŸn¹ zim¹ opowiada³ siê zdecydowa-
nie za przyjêciem tej ustawy, za t¹ inicjatyw¹.
Rz¹d jest wdziêczny Senatowi za tê inicjatywê
i jest za przyjêciem tych poprawek, które maj¹
charakter wzmacniaj¹cy, je¿eli chodzi o te nieru-
chomoœci rzecznika praw dziecka. Je¿eli zaœ cho-
dzi o tê pierwsz¹ poprawkê, dotycz¹c¹ daty wej-
œcia w ¿ycie ustawy, to jest to poprawka legislacyj-
na i ona równie¿ zas³uguje na poparcie. Tylko tyle
chcia³em powiedzieæ. Rz¹d popiera tê ustawê
wraz z poprawkami przyjêtymi przez Wysokie Ko-
misje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Czy s¹ pytania do przedstawiciela Minister-

stwa Sprawiedliwoœci? To jest naprawdê…
(G³os z sali: Nie, nie ma.)
(Senator Leon Kieres: Ja mam pytanie.)
Pan senator Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, Sejm tego samego dnia, 5 sier-

pnia, uchwali³ dwie ustawy.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê, Pa-

nie Ministrze, bo tu jest kazus dosyæ specyficzny,
co senator Kieres by³ ³askaw ju¿ zapowiedzieæ.)
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Pierwsza to ustawa, nad któr¹ ju¿ dzisiaj deba-
towaliœmy, o zmianie ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami i innych ustaw, a druga to ta, nad
któr¹ w tej chwili debatujemy, o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka. W obydwu ustawach
znowelizowano miêdzy innymi ten sam przepis
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Chodzi
o art. 43 ust. 4a. W ka¿dej z tych ustaw znowelizo-
wano ten przepis, nadaj¹c mu nowe brzmienie
w inny sposób. W ustawie o nowelizacji ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami znowelizowano
ten przepis, dodaj¹c po s³owach „Naczelnego
S¹du Administracyjnego” s³owa „i innych s¹dów
administracyjnych”, bo s¹ równie¿ wojewódzkie
s¹dy administracyjne. Tego samego dnia w usta-
wie o Rzeczniku Praw Dziecka znowelizowano ten
sam przepis, nie wspominaj¹c o innych s¹dach
administracyjnych, dodaj¹c z kolei do organów
wymienionych w tym przepisie rzecznika praw
dziecka po rzeczniku praw obywatelskich. S¹
wiêc dwie nowelizacje, w jednej mówi siê o czymœ
innym i w drugiej mówi siê o czymœ innym. Jeœli
przyjmiemy te dwie nowelizacje… Nie wiem, jak
sobie z tym poradziæ. Co do pierwszej, to nie ma
ju¿ ¿adnej mo¿liwoœci reakcji. Je¿eli teraz przyj-
miemy wersjê ust. 4a w brzmieniu nadanym przez
projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, to
brzmienie to nie bêdzie wymienia³o innych sadów
administracyjnych, w przeciwieñstwie do ustawy
o nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami. Pomijam ju¿ to, ¿e nie wiem, w jakiej kolej-
noœci tego samego dnia zosta³y uchwalone oby-
dwie ustawy. Jeszcze wiêkszy k³opot sprawia to,
¿e obydwie ustawy maj¹ ró¿ne terminy wejœcia
w ¿ycie. Ustawa, nad któr¹ teraz debatujemy, ma
wejœæ w ¿ycie czternaœcie dni po jej og³oszeniu.
A wiêc czternaœcie dni po jej og³oszeniu ust 4a
w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi, w którym mówi siê, ¿e zgoda nie jest wyma-
gana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii
Senatu… To nie bêdzie siê odnosi³o równie¿ do
rzecznika praw dziecka, ale bêdzie siê odnosi³o do
innych s¹dów administracyjnych. Z kolei po trzy-
dziestu dniach od chwili uchwalenia wejdzie w ¿y-
cie ustawa, nad któr¹ ju¿ debatowaliœmy, noweli-
zuj¹ca ustawê o gospodarce nieruchomoœciami.

(Senator Mieczys³aw Augustyn: Ale przecie¿
jest ta poprawka…)

Ja znam tê poprawkê i zaraz do niej przejdê, wi-
dzê tê poprawkê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Chcia³bym
tylko powiedzieæ, dla porz¹dku, ¿e to wykracza
poza pytania, ale poniewa¿ jest to kazus tak spe-
cyficzny…

Ale ja zada³em pytanie. Sprawa jest bardzo
wa¿na.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie prze-
strzegam tutaj terminów czasowych, minuto-

wych, a normalnie to robiê. I chcia³bym, ¿eby Wy-
soka Izba by³a tego œwiadoma.)

Sprawa jest bardzo wa¿na. Dlaczego? Pomi-
jam ju¿ problem procedury legislacyjnej w Sej-
mie, gdzie nie zwrócono uwagi na bardzo istotn¹
kwestiê podczas nowelizacji tego samego przepi-
su. Na razie, jak mówiê… Gdyby nie by³o popraw-
ki, o której mówi³ senator Augustyn, to po trzy-
dziestu dniach wesz³aby w ¿ycie nowelizacja,
o której ju¿ mówi³em, w której jest mowa o tym,
¿e zgoda nie jest wymagana w przypadku Kance-
larii Sejmu i innych s¹dów administracyjnych.
Ale w niej z kolei nie wymienia siê rzecznika praw
dziecka. Lex posterior derogat priori. Czyli to, co
chcia³ osi¹gn¹æ rzecznik praw dziecka – Sejm
chce to poprzeæ i my te¿ chcemy – zosta³oby zde-
wastowane, gdyby tego nie zauwa¿ono, przez
brak koordynacji pracy… Nie wiem, gdzie, to ju¿
nie moja sprawa. Nie bêdê siê nad tym zastana-
wia³, dlaczego tego nie zauwa¿ono, ale sprawa
jest fundamentalna.

Dlaczego o tym mówiê przed zadaniem pyta-
nia? Trybuna³ Konstytucyjny chyba w ubieg³ym
miesi¹cu zwróci³ uwagê, ¿e parlament polski – nie
pamiêtam ju¿, o jak¹ ustawê chodzi³o, ale to mo¿-
na ³atwo ustaliæ – znowelizowa³ przepis, który
sam wczeœniej uchyli³, czyli odniós³ siê do nieobo-
wi¹zuj¹cego ju¿ przepisu. W tej informacji Trybu-
na³u Konstytucyjnego… Tak¹ informacjê prasa
opublikowa³a chyba dwa tygodnie temu. Mam tê
informacjê.

I teraz problem tej poprawki. Nie wiem, Panie
Ministrze, czy pan zna poprawkê dotycz¹c¹ kwe-
stii, o której teraz dyskutujemy. Mianowicie sta-
nowi ona, ¿e w art. 6 pkt 1 otrzymuje nastêpuj¹ce
brzmienie. W art. 43 ust. 4a – który tutaj cytowa-
³em – po wyrazach „Rzecznika Praw Obywatel-
skich” dodaje siê wyrazy „Rzecznika Praw Dziec-
ka”. Mam tu materia³ porównawczy i ustawê
o Rzeczniku Praw Dziecka, gdzie ju¿ wystêpuj¹ te
dodawane wyrazy „Rzecznika Praw Dziecka”. To
co my dodajemy? Czytam w przed³o¿eniu sejmo-
wym: „Zgoda, o której mowa, nie jest wymagana
w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Sena-
tu, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów, Trybuna³u Konstytucyjnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka.

Nasza poprawka jest nastêpuj¹ca: po wyra-
zach „Rzecznika Praw Obywatelskich” dodaje siê
wyrazy „Rzecznika Praw Dziecka”. Czy to oznacza,
¿e dwa razy bêdzie tu sformu³owanie: „Rzecznika
Praw Dziecka”? To jest moje pierwsze pytanie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Za ka¿dym razem
inaczej odmienione?)

Nie. Rzecznika praw dziecka, rzecznika praw
dziecka…

(Senator Piotr Andrzejewski: I w tym, i w tym…)
Ta poprawka nie znosi, w moim przekonaniu,

problemu, który przed chwil¹ podnios³em. Mogê
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siê myliæ i chcia³bym siê myliæ, naprawdê. Proszê
mi wierzyæ, ¿e bêdê zadowolony, jeœli bêdê siê my-
li³. Pytanie drugie do pana ministra: czy pañstwo
zauwa¿yliœcie ten problem?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Nie by³em

przygotowany na tak bardzo szczegó³owe rozwa-
¿ania o charakterze techniczno-legislacyjnym. To
rzeczywiœcie jest ogromnie istotne. Kwestia dat
wejœcia w ¿ycie poszczególnych zmian przepisów
i korelowanie ich jest ogromnie wa¿ne dla ostate-
cznego brzmienia przepisu. Ja mam tutaj ustawê
w wersji uchwalonej przez Sejm, skierowan¹
przez pana marsza³ka Schetynê do pana mar-
sza³ka Borusewicza. Mam w³aœnie przed sob¹
art. 43 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami. To jest art. 6 ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka, o którym pan senator,
pan profesor Kieres, mówi³. Tu rzeczywiœcie wy-
stêpuje rzecznik praw dziecka jako jeden z tych
organów, który nie wymaga zgody, je¿eli chodzi
o nabycie nieruchomoœci. Wszyscy co do tego siê
zgadzamy, to by³o w wyst¹pieniach, równie¿
w moim wyst¹pieniu, i jesteœmy za tym, aby
utrzymaæ lepsz¹ pozycjê rzecznika praw dziecka,
je¿eli chodzi o nabywanie nieruchomoœci. Nie
dysponujê pe³n¹ wiedz¹, bo nie mam w swoich
materia³ach nowelizacji ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami, która by³a tego samego dnia
uchwalona. Bo to jest ta druga ustawa, o której
pan senator, pan profesor, mówi³.

Senator Leon Kieres:
Ja mogê to odczytaæ. Tutaj nie ma mowy

o rzeczniku praw dziecka… W nowelizacji ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami jest powiedziane
tak: S¹du Najwy¿szego, Naczelnego S¹du Admi-
nistracyjnego i – dodano tutaj – innych s¹dów ad-
ministracyjnych. Tego sformu³owania, „i innych
s¹dów administracyjnych” nie ma z kolei w usta-
wie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.
I to jest ten klops.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
W moim przekonaniu wszystko bêdzie dobrze

i osi¹gniemy efekt, o który nam chodzi. Naszym

celem jest – jak rozumiem wszystkich, czyli Wyso-
kiego Senatu, ja osobiœcie te¿ uwa¿am ten cel za
s³uszny – aby w ustawie o gospodarce nierucho-
moœciami w art. 43 ust. 4a znalaz³ siê zapis
o rzeczniku praw dziecka, jak i sformu³owanie
„i inne s¹dy administracyjne”.

Ja tutaj mam notatkê sporz¹dzon¹ przez pra-
cowników, legislatorów Departamentu Legisla-
cyjno-Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwoœci,
którzy uczestniczyli w pracach komisyjnych
i mam tu informacjê, ¿e poprawka dotycz¹ca tego,
aby w art. 43 ust. 4a po wyrazach „Rzecznika
Praw Obywatelskich” dodaæ wyrazy „Rzecznika
Praw Dziecka”, zosta³a zaproponowana wczoraj
przez Biuro Legislacyjne Senatu na posiedzeniu
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej. I ja mogê to sobie ra-
cjonalnie wyt³umaczyæ w ten sposób: Biuro Legis-
lacyjne, widz¹c, i¿ ustawa o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami nada³a temu przepi-
sowi brzmienie, które nie zawiera wyrazów
„Rzecznika Praw Dziecka”, opieraj¹c siê na za³o-
¿eniu, ¿e ustawa o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami wejdzie w ¿ycie wczeœniej,
a wiêc reaguj¹c na ten fakt, dostrzegaj¹c… Widzê,
¿e koordynacja prac legislacyjnych w Senacie jest
bardzo dobra, bo Biuro Legislacyjne Senatu to za-
uwa¿y³o. Gdyby nie zareagowa³o, to powsta³by
problem dotycz¹cy ostatecznego brzmienia… To
znaczy brzmienie by³oby zgodne z póŸniej wcho-
dz¹cym w ¿ycie przepisem. Je¿eli póŸniej wcho-
dz¹cym w ¿ycie przepisem bêdzie…

(Senator Leon Kieres: Panie Ministrze, ale ten
zapis o rzeczniku praw dziecka jest…)

Ale go nie bêdzie, poniewa¿… Je¿eli wczeœniej
wejdzie w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami, to tego zapisu ju¿ tam
nie bêdzie. Ten zapis jest w wersji ustawy uchwa-
lonej przez Sejm, ale poniewa¿ Sejm jednoczeœnie
uchwali³ inn¹ ustawê, która, jak rozumiem, ma
wszelkie szanse wejœæ w ¿ycie wczeœniej ni¿ usta-
wa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka,
to ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieru-
chomoœciami niestety usunie zapis o rzeczniku
praw dziecka z art. 43. Dostrzeg³o to Biuro Legis-
lacyjne Senatu i zareagowa³o w taki sposób, ¿e,
powiedzia³bym, ponownie ten zapis wprowadzi³o.
Jest to trochê skomplikowane legislacyjnie, ale
konieczne, je¿eli chcemy utrzymaæ to uprawnie-
nie rzecznika praw dziecka.

Nale¿y oczywiœcie dalej koordynowaæ te prace
i tak je przeprowadziæ, ¿eby ustawa nowelizuj¹ca
ustawê o gospodarce nieruchomoœciami wesz³a
wczeœniej w ¿ycie. Wtedy bêdzie mog³a byæ tak
zmieniona, ¿eby dodaæ tam zapis o rzeczniku
praw dziecka. W mojej ocenie, wszystko bêdzie tu-
taj w porz¹dku.

(Senator Leon Kieres: Panie Marsza³ku, czy mo-
gê zadaæ jeszcze jedno pytanie w tej sprawie?)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Oczywiœcie, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Wszystko bêdzie w porz¹dku, ale pod jednym

warunkiem, Panie Ministrze. Pod warunkiem, ¿e
bêdzie tak, jak pan mówi, ¿e ustawa nowelizuj¹ca
ustawê o Rzeczniku Praw Dziecka wejdzie w ¿ycie
przed ustaw¹ nowelizuj¹c¹ ustawê o gospodarce
nieruchomoœciami.

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

St¹d, jak rozumiem, druga poprawka. Bo
w ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka termin wejœcia w ¿ycie zosta³ okreœlony na
czternaœcie dni. Druga poprawka przed³u¿a ter-
min wejœcia w ¿ycie tej ustawy do trzydziestu dni.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: I taki jest chyba po-
wód przed³u¿enia tego terminu.)

Tak jest, z tego sobie zdajê sprawê. Tylko ¿e ró-
wnie¿ w terminie trzydziestu dni po uchwaleniu
wejdzie w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomoœciami.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: No, po og³oszeniu.)

Po og³oszeniu. Tak samo, jak ta ustawa… Mo¿e
siê zdarzyæ, ¿e w tym samym dniu. Ja rozumiem,
¿e Kancelaria Premiera mo¿e og³osiæ jedn¹ usta-
wê w jednym dzienniku, a drug¹ w drugim dzien-
niku, ale…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A czy nie trze-
ba dodaæ trzydzieœci piêæ dni, Panie Senatorze?)

No w³aœnie. To jest pierwsza sprawa.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Trzydzieœci

piêæ dni dodaæ i wtedy nie ma problemu.)
Proszê pañstwa, ja nie bez powodu podnoszê

ten problem. Mówi³em zreszt¹ o podobnych spra-
wach na ostatnim posiedzeniu Komisji Ustawo-
dawczej. Czy my sobie zdajemy sprawê z tego,
w jakiej jesteœmy sytuacji, jakich – powiem tak
nie³adnie, kolokwialnie – ³amañców musimy do-
konywaæ, ¿eby wyjœæ z tej, naprawdê niezwyczaj-
nej, nie bêdê u¿ywa³ pejoratywnych okreœleñ, sy-
tuacji?

(G³os z sali: Za du¿o ustaw jest…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Powodem tej sytuacji jest fakt, ¿e dwie ustawy

dotycz¹ zmian w art. 43 ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami. Dlaczego tak siê sta³o? Dlatego,

¿e ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw
Dziecka oraz niektórych innych ustaw ma taki
cel, ¿eby ca³oœciowo podejœæ do zagadnienia kom-
petencji i uprawnieñ rzecznika praw dziecka, nie
tylko tych, które s¹ umieszczone w ustawie bazo-
wej, nazwijmy j¹, w ustawie matce o rzeczniku
praw dziecka, ale równie¿ tych kompetencji
i uprawnieñ, które s¹ rozsiane w innych usta-
wach. Tak to jest z rzecznikiem praw dziecka, ¿e
jego kompetencje s¹ umieszczone w kodeksie po-
stêpowania cywilnego, w kodeksie postêpowania
karnego, w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym,
w ustawie o gospodarce nieruchomoœciami.
I chc¹c ca³oœciowo przejrzeæ jego pozycjê prawn¹
i wzmocniæ j¹, musimy dokonaæ zmian w tych
wszystkich ustawach. Ustawa o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami by³a pomyœlana
– nie znam dok³adnie tej ustawy, ale tak zak³adam
– jako ustawa, która jest nakierowana wy³¹cznie
na zagadnienie poprawy zasad gospodarowania
nieruchomoœciami. Dlatego nie zajmowano siê tu
uprawnieniami rzecznika praw dziecka. Po pro-
stu tym ustawom przyœwieca³y inne cele i by³y
opracowywane przez ró¿ne grupy projektodaw-
ców. Taka by³a sytuacja. Je¿eli ustawa, nad któr¹
Wysoka Izba obecnie debatuje, z t¹ poprawk¹,
wejdzie chocia¿by o jeden dzieñ póŸniej, to wtedy
wszystko bêdzie w porz¹dku. Oczywiœcie zawsze
vacatio legis, czyli czas pomiêdzy og³oszeniem
ustawy a jej wejœciem w ¿ycie, odnosi siê do daty
og³oszenia – inaczej byæ nie mo¿e, bo to wynika
z konstytucji. Nie mo¿emy dzisiaj przewidzieæ i to
niezale¿nie od zmian… Oczywiœcie, mo¿na by³oby
zmieniæ ten termin na trzydzieœci piêæ dni, cho-
cia¿ jest to zapis rzadko spotykany i by³by on tro-
chê dziwny, na ogó³ przyjmuje siê zapisy: trzydzie-
œci dni, szeœædziesi¹t dni, ileœ tam miesiêcy albo
okreœla siê konkretn¹ datê wejœcia w ¿ycie usta-
wy. Jednak skoro problem zosta³ dostrze¿ony
przez Biuro Legislacyjne Senatu, nie jest to chyba
potrzebne, teraz zostaje w³aœciwa koordynacja
prac zwi¹zanych z og³oszeniem wejœcia ustawy
w ¿ycie. Mamy ju¿ tutaj równe vacatio legis, bo
mamy trzydzieœci dni w jednym…

(Senator Leon Kieres: Tak, oczywiœcie.)
Tak. I wystarczy, ¿e wejœcie w ¿ycie ustawy

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi zostanie og³oszone o jeden dzieñ póŸniej,
a wszystko bêdzie jak najbardziej w porz¹dku.
Tak wiêc myœlê, ¿e prawid³owa koordynacja prac
zwi¹zanych z og³oszeniem tej ustawy sprawi, ¿e
bêdziemy mieli w tym przepisie zarówno inne
s¹dy administracyjne, jak i rzecznika praw
dziecka. Gdyby nie by³o poprawki Senatu do
art. 43, a ustawa o gospodarce nieruchomoœcia-
mi wesz³aby póŸniej, nada³aby mu nowe brzmie-
nie i nie by³oby ju¿ tam zapisu o rzeczniku praw
dziecka.

(Senator Leon Kieres: Jeszcze jedno pytanie,
koñcowe.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Leon Kieres:
Czy podziela pan pogl¹d, choæ nie musi pan go

podzielaæ, ¿e rol¹ parlamentu jest uchwalanie
prawa w taki sposób, ¿eby nie trzeba by³o prowa-
dziæ póŸniej dzia³añ koordynacyjnych, pozwala-
j¹cych na formu³owanie oceny, ¿e legislacjê w Pol-
sce mamy poprawn¹?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Z ca³¹ pewnoœci¹ by³oby to ze wszech miar po-

¿¹dane. Od lat chorob¹ polskiej legislacji jest w³a-
œnie tak zwane plasterkowanie nowelizacji, czyli
metoda „na salami”: nie robimy jednej noweliza-
cji, która jako podstawa praktyki prawnej wystar-
czy³aby na jakiœ d³u¿szy czas, tylko rzeczywiœcie
„kroi siê” ustawê wed³ug ró¿nych kryteriów.
W tym wypadku kryterium, na którym oparta jest
nowelizacja rozpatrywana obecnie przez Wysok¹
Izbê, s¹ prawa i pozycja prawna rzecznika praw
dziecka, zaœ kryteriami branymi pod uwagê przy
tej drugiej nowelizacji s¹ zasady zwi¹zane z go-
spodark¹ nieruchomoœciami. I rzeczywiœcie to
wszystko, co mówimy, jest prawd¹, jednak prak-
tyczne potrzeby czasami wymuszaj¹ wyj¹tki od
pewnych zasad ogólnych – choæ oczywiœcie by³oby
dobrze, gdyby by³y one przestrzegane. Ale jakie
mog³oby byæ inne wyjœcie z tej sytuacji?

Wysoka Izbo, wyjœcie z tej sytuacji by³oby ta-
kie, gdyby prace zarówno nad ustaw¹ o gospo-
darce nieruchomoœciami, jak i nad ustaw¹
o zmianie ustawy o rzeczniku praw dziecka od
pocz¹tku do koñca by³y zsynchronizowane. By-
³oby najlepiej, gdyby by³y one prowadzone ra-
zem, jednak znaj¹c specyfikê prac legislacyj-
nych, wiem, ¿e w ramach pewnego spójnego
zbioru tematów poddawanych analizie s¹ ró¿ne,
czêsto sprzeczne interesy, sprzeczne pogl¹dy.
I nierzadko d¹¿enie do tego, ¿eby dany kompleks
spraw zosta³ jak najszybciej za³atwiony, jest
mocniejsze ni¿ wzgl¹d na to, aby ta nowelizacja
by³a œciœle skoordynowana z drugim komplek-
sem spraw, zwi¹zanych z innymi okolicznoœcia-
mi, z innymi interesami, z innymi wzglêdami
i z innymi celami. Myœlê, ¿e jednak Biuro Legisla-
cyjne Senatu wszystko to dostrzeg³o.

W Sejmie o tyle by³oby trudno to wszystko
uwzglêdniæ, ¿e Biuro Legislacyjne Sejmu – wczu-
wam siê teraz w rolê kolegów legislatorów w Se-
jmie – nie ma przecie¿ przed g³osowaniami pe³nej
œwiadomoœci i pewnoœci co do tego, w jakim osta-
tecznym kszta³cie i kiedy ustawa zostanie
uchwalona, to przecie¿ zale¿y od ró¿nych czynni-

ków. Oni nie maj¹ tam pe³nej wiedzy na ten te-
mat, nie wiedz¹, kiedy dok³adnie, w którym dniu
ustawa zostanie przekazana z Sejmu do Senatu,
nie maj¹ wiedzy, kiedy dok³adnie Senat zajmie
siê tymi ustawami, czy na tym posiedzeniu, czy
na nastêpnym i czy na przyk³ad obie ustawy bê-
d¹ rozpatrywane na tym samym posiedzeniu Se-
natu, czy te¿ nie. Jest wiele czynników przy-
sz³ych i niepewnych, nad którymi do koñca nie
mo¿na zapanowaæ.

Jednak fina³ wieñczy dzie³o i dobrze, ¿e zosta³o
to dostrze¿one. Rozumiem, ¿e mo¿e wydawaæ siê
troszkê dziwaczne, ¿e Sejm uchwali³ obecnoœæ
rzecznika praw dziecka w tym przepisie, a Senat
mimo to go tam umieszcza, tak jakby go tam nie
by³o. Senat ju¿ dostrzeg³ to, ¿e z dynamiki, z tem-
pa prac legislacyjnych wynika, ¿e gdyby go nie
przywróciæ, to prawdopodobnie on by z tego zapi-
su znikn¹³, bowiem usunê³aby go nowelizacja
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, mam takie trzy stwierdzenia.

Przede wszystkim to by³ znakomity materia³ in-
strukta¿owo-szkoleniowy dotycz¹cy techniki pra-
wodawczej. To pierwsza rzecz.

Po drugie, pokaza³ on, ¿e nasze Biuro Legisla-
cyjne jest przytomne, a po trzecie, ¿e Senat jest
niezbêdny.

I rzecz czwarta, konkretne pytanie: czy zatem
pan s¹dzi, ¿e po tych senackich poprawkach, do-
tycz¹cych kolejnoœci og³aszania w „Dzienniku
Ustaw” ta sprawa zostanie – niezale¿nie od koœla-
woœci tego rozwi¹zania – rozwik³ana, czyli ¿e finis
coronat opus? Ju¿ nie interesuje mnie, jak do tego
dosz³o, ale co to konkretnie da. Czy mo¿e pan po-
twierdziæ, ¿e to rozwi¹zanie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, tak.)

…jest rozwi¹zaniem legislacyjnie poprawnym,
choæ trochê dziwnie do niego doszliœmy, i ¿e
w zwi¹zku z tym mo¿emy wyeliminowaæ wszyst-
kie te elementy…

Potwierdza to pan minister, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Tak, tak, potwier-
dzam to.)

W takim razie w tym momencie koñczê pytania
do pana ministra.

(Senator Sekretarz Tadeusz Gruszka: Jeszcze
Wiatr…)

(Senator Leon Kieres: W ramach dyskusji.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Jeszcze jedno py-

tanie.)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Je¿eli mo¿na…)
Jezus Maria! Ludzie! Dobrze.
(Weso³oœæ na sali)
Przepraszam.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak pomyœla³em.)
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Dobrze, pan senator Cichoñ.
Proszê bardzo…
Nie, ja przepraszam, ale o 20.30 chyba og³oszê

przerwê do jutra rana. Naprawdê, ja ju¿ pracujê
w nadgodzinach.

Proszê.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Pro publico bono re-

zygnujê.)
(Senator Edmund Wittbrodt: Pro publico, Panie

Marsza³ku.)
(Oklaski)
No dobrze. To powiedziawszy, dziêkujê bardzo.
Niema ju¿wiêcejpytañ, czyli s¹g³osywdyskusji.
Otwieram dyskusjê.
Aha, pan senator Kieres.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim rzeczywiœcie z najwy¿szym

uznaniem odnoszê siê do pracy Biura Legislacyj-
nego, bowiem kiedy przyszed³em z t¹ spraw¹, od
razu wyci¹gniêto tê poprawkê. Jako cz³owiek
pró¿ny i ³asy na pochlebstwa mogê tylko powie-
dzieæ, ¿e równie¿ do mnie odniesiono siê z uzna-
niem, ¿e to wychwyci³em. Z du¿ym uznaniem
chcê odnieœæ siê równie¿ do pana ministra ze
wzglêdu na bardzo finezyjne, Panie Ministrze…

(Senator Piotr Andrzejewski: Obronienie.)
…wybrniêcie z niezbyt ³atwej dla pana sytuacji,

za któr¹ w koñcu pan  nie odpowiada.
Przyjmijmy te dwie poprawki i przyjmijmy

ustawê, nie dr¹¿¹c ju¿ dalej tego tematu. Na po-
siedzeniu Komisji Ustawodawczej sformu³owa-
³em pewien ogólny pogl¹d: tak dalej pracowaæ
w wielu przypadkach nie mo¿emy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Spuœæmy na to
wstydliw¹ zas³onê zapomnienia.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Wiatr.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
W zasadzie chcia³bym przede wszystkim zapy-

taæ, w jakim trybie to przemówienie by³o wyg³o-
szone, bo ono chyba by³o pozaregulaminowe.

(Senator Leon Kieres: Jak to?)
Przemówienie pana senatora Kieresa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie, przepraszam, to ja zmieni³em porz¹dek

g³osu w dyskusji.
(Senator Leon Kieres: Ale to nie moja wina.)

Bardzo przepraszam. To by³a moja decyzja, po-
wiedzmy, mo¿e nie do koñca wyartyku³owana, ale
wewnêtrznie przeze mnie podjêta.

(Senator Kazimierz Wiatr: Bardzo dziêkujê.)
(Senator Leon Kieres: Ja te¿ przepraszam pana

senatora.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Dyskutantów.)

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Odnosz¹c siê jeszcze do tej dyskusji, chcia³bym

do³o¿yæ tutaj swoje trzy grosze. Powiem krótko,
choæ nie chcia³em o tym mówiæ. Jeœli chodzi o tê
technikê legislacyjn¹, namawia³bym przedstawi-
cieli rz¹du, Sejmu i Senatu, aby czêœciej korzy-
staæ z metodologii, któr¹ zastosowano przy tej po-
prawce. Otó¿ czêsto otrzymujemy nowe brzmienie
artyku³u na stronê i d³u¿sze, podczas gdy w arty-
kule zmieniaj¹ siê dwa wyrazy, jedna linijka, i czê-
sto mamy du¿y k³opot ze znalezieniem, czym to
siê ró¿ni, a skutkuje to takimi sytuacjami, bo
przecie¿ zamiast w art. 43 ust. 4a dodaæ zapis
o rzeczniku praw dziecka, przytoczono ca³e nowe
brzmienie. Po co? Zamykam, nie chcia³em tu miê-
dzy fachowców…

Ja chcia³em raczej odnieœæ siê do istoty spra-
wy, czyli do urzêdu rzecznika praw dziecka i do te-
go, co wokó³ tego urzêdu w zwi¹zku z t¹ zmian¹
ustawy siê dzieje. W ramach wprowadzenia
chcia³bym powiedzieæ, o czym ju¿ wspomina³em
w tej Izbie, ¿e mia³em zaszczyt pracowaæ nad po-
wstaniem tej ustawy jeszcze w rz¹dzie AWS pana
premiera Buzka. Mamy te¿ w pamiêci wk³ad Pol-
ski do powstania Konwencji Praw Dziecka, bo to
przecie¿ by³a polska inicjatywa, a tak¿e polskie
deklaracje, mylone czasem z zastrze¿eniami, otó¿
te polskie deklaracje do Konwencji Praw Dziecka,
które rozszerzaj¹ zapisy konwencji, w szczególno-
œci wzmacniaj¹ rolê rodziny w prawach dziecka.
Pamiêtam te¿ pomys³y, nawet naleganie, ¿eby ten
urz¹d zlikwidowaæ. I to nie by³o tak bardzo dawno
temu. A dziœ po raz kolejny rozszerzamy kompe-
tencje rzecznika praw dziecka. To oczywiœcie
mnie osobiœcie cieszy, myœlê, ¿e wiele osób czy
urzêdów te¿, bo wzrasta ranga tego urzêdu.

Jest jednak pewne „ale”. Ja dzisiaj nawet wspo-
mina³em o tym przy innej okazji, bo niestety jest
tak, ¿e pewne systemowe rozwi¹zania maj¹ cza-
sem wspólne myœli przewodnie. Otó¿ rola rzeczni-
ka praw dziecka ma niejako dwa wymiary: ochro-
nê dobra i zapobieganie czy walkê z patologiami.
My po raz drugi wzmacniamy narzêdzia rzecznika
praw dziecka w zakresie walki z patologiami. To
budzi mój g³êboki niepokój o proporcje aktywno-
œci rzecznika praw dziecka. Myœlê, ¿e stoi przed
nami zadanie, aby w trzecim – nazwê to kolokwial-
nie – podejœciu, w trzeciej ods³onie modyfikacji
zastanowiæ siê nad tym, jak wzmocniæ pozosta³e
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kompetencje, ¿eby jednak walka o dobro mia³a
nale¿yte miejsce i poœwiêcona jej by³a nale¿yta
uwaga w tym, co robi pan rzecznik, ma³o tego, ¿e-
by mia³a odpowiedni¹ rangê, bo w sprawozdaniu
pan rzecznik mówi³ nam o swoich wyst¹pieniach
generalnych w tej sprawie. Pan minister, pan
rzecznik praw dziecka jest na urlopie, i pewnie
s³usznie, bo wszyscy jesteœmy bardzo zmêczeni,
ale mam nadziejê, ¿e zajrzy do stenogramu, bo
chcia³bym tak¹ w³aœnie proœbê do pana ministra,
do rzecznika praw dziecka skierowaæ. Ocieramy
siê bowiem o problemy, o których dyskutujemy
w ogromnych emocjach, myœlê, ¿e niew³aœciwych
emocjach, przy okazji ustawy o przemocy w rodzi-
nie, a s¹dzê, ¿e jest pewien niepokój o dobro, o do-
bre rozwi¹zania ustawowe – to brzmi mo¿e bardzo
potocznie – o dobre dzieciñstwo dla m³odego po-
kolenia i o dobre wychowanie.

Przypominam nasz¹ uchwa³ê, uchwa³ê Sena-
tu, bodaj¿e z lutego 2007 r., któr¹ niektórzy nazy-
wali uchwa³¹ meteorologiczn¹, a by³a to uchwa³a
wo³aj¹ca rozpaczliwie o dobre wychowanie, ale
nie tylko o dobre wychowanie, tak¿e o to, ¿ebyœmy
wszyscy czuli siê odpowiedzialni za to dobre wy-
chowanie. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ powstania tej
uchwa³y by³a samobójcza œmieræ Ani w Gdañsku.
To nie by³a uchwa³a, która nie by³a niczym spowo-
dowana. A zatem niezwykle potrzebna jest g³êbo-
ka profilaktyka, a nie tylko zwalczanie skutków.

Nie zg³aszam wniosków legislacyjnych do tej
ustawy, ale dzielê siê pewn¹ refleksj¹, bo mam po-
czucie, ¿e powinna nast¹piæ trzecia modyfikacja
ustawy, która wzmocni instrumenty w zakresie
wyst¹pieñ generalnych, wzmocni rolê rzecznika
po to, aby to dobro przynajmniej nie mala³o, a mo-
¿e nawet siê powiêksza³o. Bardzo dziêkujê za
uwagê.

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

Senator Micha³ Boszko:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Ja bêdê chcia³ dostosowaæ siê do zalecenia pa-

na marsza³ka, dlatego tylko króciutko zasygnali-
zujê pewne sprawy.

Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o wniesienie do
przedstawionego tekstu ustawy nastêpuj¹cych
poprawek. Proszê, aby w art. 7 dodaæ ust. 6
w brzmieniu: „okres zatrudnienia na stanowisku
rzecznika praw dziecka zalicza siê do okresu za-
trudnienia, od którego zale¿¹ uprawnienia praco-
wnicze uzale¿nione od okresu pracy, w tym tak¿e

uprawnienia szczególne wynikaj¹ce z zatrudnie-
nia w okreœlonym zawodzie, bran¿y lub u okreœlo-
nego pracodawcy”, zaœ dotychczasowemu ust. 2
nadaæ nr 3 i pozostawiæ bez zmian.

Ponadto proponujê uzupe³nienie wymienionej
ustawy o nowy art. 11, którego ust. 1 brzmia³by:
„przepisy ustawy stosuje siê, pocz¹wszy od ka-
dencji rzecznika praw dziecka trwaj¹cej w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy”, a ust. 2: „przepis art. 7
ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje siê rów-
nie¿ do osób, które zajmowa³y stanowisko rzecz-
nika praw dziecka przed dniem wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy”. Dotychczasowy art. 11 powinien
staæ siê art. 12.

Ja tu napisa³em uzasadnienie, ale s¹dzê, ¿e nie
bêdê go czyta³, gdy¿ sprawa nie wymaga wiêk-
szych wyjaœnieñ. Jest to dyskryminuj¹ce dla lu-
dzi, których kompetencje siê poszerza, którym
dodaje siê pracy i znaczenia, a nie zalicza siê tych
okresów zatrudnienia. Pominiêcie takich spraw
jest chyba niesprawiedliwe, nawet niezgodne
z fundamentalnym prawem obywatelskim w pol-
skiej konstytucji i ze zobowi¹zaniami wynikaj¹cy-
mi z miêdzynarodowych ustaleñ okreœlonych
w Miêdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wol-
noœci. Przedstawiona przez Sejm ustawa wydaje
siê w tym zakresie przeczyæ fundamentalnej zasa-
dzie równoœci i równemu dostêpowi obywateli do
stanowisk publicznych. Pe³ne uzasadnienie prze-
kazujê na rêce pana marsza³ka.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Cichoñ. Tak?
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja, popieraj¹c te poprawki co do zasady, mam

pewne zastrze¿enia i zg³aszam w zwi¹zku z tym
w³asne poprawki. Mianowicie proszê zwa¿yæ na
to, ¿e wœród przes³anek z³o¿enia skargi kasacyjnej
czy te¿ skargi o stwierdzenie niezgodnoœci orze-
czenia z prawem pos³ugujemy siê nie tylko prze-
s³ank¹ naruszenia praw dziecka, ale równie¿ do-
datkow¹, mianowicie wymogiem ochrony intere-
su publicznego. Pytanie moje jest takie. Czy ko-
nieczne jest to, aby by³y a¿ dwa warunki? Proszê
zwa¿yæ, ¿e kategoria interesu publicznego nie wy-
stêpuje nigdzie w procedurze cywilnej jako jaka-
kolwiek przes³anka wst¹pienia kogokolwiek do
udzia³u w postêpowaniu. Nawet prokurator na
zasadzie art. 7 k.p.c., który mo¿e wst¹piæ jako
strona w ka¿dym postêpowaniu, mo¿e to uczyniæ
nie wtedy, gdy wymaga tego interes publiczny,
tylko wtedy, gdy chodzi o interes spo³eczny. Po co
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w takim razie tworzy siê osobn¹ kategoriê pojêcio-
w¹ interesu publicznego i pole do rozwa¿añ dla
prawników o tym, jaka jest ró¿nica miêdzy intere-
sem spo³ecznym a interesem publicznym?

Moim zdaniem jest to przes³anka zupe³nie zby-
teczna, zwa¿ywszy na to, ¿e chyba generalnie
mo¿na siê zgodziæ z twierdzeniem, ¿e je¿eli zosta-
n¹ naruszone prawa dziecka, a wiêc istoty naj-
s³abszej, to jest to na tyle wa¿ka przes³anka, ¿e
wystarcza ona do tego, aby rzecznik praw obywa-
telskich z³o¿y³ czy to skargê kasacyjn¹, czy wnio-
sek o stwierdzenie niezgodnoœci orzeczenia z pra-
wem. Zw³aszcza ¿e – proszê zwa¿yæ – w art. 424,
w którym wymienione s¹ przes³anki wniesienia
w³aœnie nie przez stronê, lecz przez instytucjê
publiczn¹, a wiêc przez takie instytucje jak pro-
kurator generalny czy rzecznik praw obywatel-
skich, skargi kasacyjnej czy skargi o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem orzeczenia, przes³anka
jest taka: niezgodnoœæ z prawem czy koniecznoœæ
wniesienia skargi kasacyjnej wynika z narusze-
nia miêdzy innymi konstytucyjnych praw cz³o-
wieka. I to jest wystarczaj¹ca przes³anka. Przecie¿
dziecko jest te¿ cz³owiekiem, wiêc po co stwarzaæ
dla rzecznika praw dziecka dodatkowy wymóg, by
wystêpowa³o nie tylko naruszenie praw dziecka –
czyli praw cz³owieka, tak jak to jest w przypadku
pozosta³ych podmiotów, które w razie naruszenia
li tylko praw cz³owieka maj¹ prawo wystêpowaæ ze
skargami – ale jeszcze aby interes publiczny by³
przes³ank¹ wniesienia tego typu œrodka? To two-
rzenie zbytecznego, moim zdaniem, wymogu.
Dlatego sk³adam wniosek o to, ¿eby w tych pun-
ktach, gdzie zosta³a zastosowana ta przes³anka,
wykreœliæ j¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku…)
Ja mam prawo og³osiæ ju¿ przerwê do jutra do

9.00 rano…

Senator Kazimierz Wiatr:
Dos³ownie dwie minuty.
Po pierwsze, chcia³bym przeprosiæ za moj¹ po-

przedni¹ uwagê dotycz¹c¹ regulaminu.
Po drugie, jeœli chodzi o sprawy legislacyjne, to

po wys³uchaniu wyst¹pienia pana senatora Bosz-
ki mam wra¿enie, ¿e omawiana poprawka wykra-
cza poza regulacje tej nowelizacji.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, zgoda.)
Tak ¿e prosi³bym pana marsza³ka o rozwa¿enie

tego przed skierowaniem jej do komisji. Bardzo
dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja s¹dzê, ¿e pan minister i komisja wypowiedz¹
siê na ten temat. Ale dziêkujê bardzo, Panie Sena-
torze, bo ja te¿ mia³em takie wra¿enie. Zreszt¹ ta
regulacja wystêpuje, zdaje siê, te¿ w innych usta-
wach i to w³aœnie… W ka¿dym razie ja s¹dzê, ¿e…
No tak.

Teraz chcê powiedzieæ, ¿e lista mówców zosta³a
wyczerpana. Wnioski o charakterze legislacyj-
nym z³o¿yli panowie senatorowie Boszko i Ci-
choñ.

Zamykam dyskusjê.
Chcia³bym prosiæ pana ministra, ¿eby usto-

sunkowa³ siê do zg³oszonych wniosków ju¿ w cza-
sie posiedzenia komisji. I proszê o zorganizowanie
posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, a tak¿e
o przygotowanie wspólnego sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Dziêkuj¹c wszystkim, chcia³bym jeszcze raz,
oficjalnie, podziêkowaæ panu senatorowi Kiereso-
wi. Panie Senatorze, obroni³ pan dobre imiê pol-
skiego parlamentu.

(Senator Leon Kieres: Dziêkujê.)
Myœlê te¿, ¿e to by³ taki dobry, powiedzia³bym,

kazus instruktywny co do naszej praktyki parla-
mentarnej.

I to powiedziawszy, proszê o odczytanie komu-
nikatów. Potem og³oszê przerwê do jutra do godzi-
ny 9.00 rano.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ci¹g dalszy jutro
o 9.00, tak?)

Jutro o 9.00, dzisiaj ju¿ nie.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali
nr 179 odbêdzie siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie
wniosków zg³oszonych w toku debaty do ustawy
o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antyko-
rupcyjnym oraz ustawy o sporcie.

Piêtnaœcie minut po og³oszeniu przerwy w sali
nr 182 odbêdzie siê wspólne posiedzenie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej w sprawie wniosków zg³oszonych
w toku debaty do ustawy o ewidencji ludnoœci.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia wniosków zg³oszonych podczas debaty do
ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami odbêdzie siê bezpoœrednio po og³osze-
niu przerwy w obradach w sali nr 182.
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Wymienione komisje odbêd¹ posiedzenia jesz-
cze dzisiaj.

A teraz posiedzenia w dniu jutrzejszym.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Ko-

misji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych do
projektu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa
odbêdzie siê w dniu jutrzejszym, 12 sierpnia, o go-
dzinie 8.15 w sali nr 176.

Piêtnaœcie minut póŸniej, bezpoœrednio po tym
posiedzeniu, czyli o godzinie 8.30 w tej samej sali
Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisja Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej rozpatrz¹ wnioski zg³oszo-
ne do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
karny wykonawczy.

Kolejne posiedzenie. Posiedzenie Komisji Nau-
ki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Na-
rodowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do
ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patento-

wych odbêdzie siê w dniu jutrzejszym, 12 sier-
pnia, o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
o rybactwie œródl¹dowym odbêdzie siê w dniu ju-
trzejszym, dnia 12 sierpnia, o godzinie 8.30 w sa-
li nr 182.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej odbê-
dzie siê w dniu jutrzejszym, 12 sierpnia, o godzi-
nie 8.30 w sali nr 307. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Wysoki Senacie, przerwa do jutra do 9.00 rano.
Dobranoc.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 44)
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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

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944–1990 oraz treœci tych dokumentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 955,
a sprawozdanie komisji w druku nr 955A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji, pana marsza³ka Zbi-
gniewa Romaszewskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mamy tu nowelizacjê ustawy, która zmienia

ustawê zmieniaj¹c¹ ustawê o Instytucie Pamiêci
Narodowej itd. Proszê pañstwa, w ocenie komisji
praw cz³owieka mamy do czynienia z wyj¹tkowo
niestarannie przygotowan¹ ustaw¹. I to trzeba
powiedzieæ. Nawet jeœli uwzglêdniæ, no, pewien
ba³agan legislacyjny, jaki obecnie wytwarzamy,
ba³agan ustawodawczy, to i tak mo¿na powie-
dzieæ, ¿e ta ustawa w jakiœ sposób siê wyró¿nia.
Co wiêcej, ta ustawa równie¿ w innych aktach le-
gislacyjnych sieje… No, nietrudno to nazywaæ
spustoszeniami.

W miejsce Kolegium IPN ustawa powo³uje Radê
Naukow¹ IPN poprzez, przypominam, stworzenie
grona elektorów typowanych przez wy¿sze uczel-
nie, przez cia³a kolegialne wy¿szych uczelni. Taka
jest idea tej ustawy. Problem polega na tym, ¿e
wszystko to zosta³o zrobione bardzo niestarannie,
a Senat, rozpatruj¹c tê ustawê, przyj¹³ j¹ bez po-

prawek, mimo ewidentnych braków. Na czym te
braki polegaj¹? Chocia¿by na tym, ¿e wprowadzi-
liœmy ju¿ do naszego regulaminu zasadê, ¿e bê-
dziemy wybierali przedstawicieli zg³oszonych
przez elektorów, ale pozostaje w zawieszeniu kwe-
stia, co siê stanie, je¿eli elektorzy nie przedstawi¹
nam odpowiedniej liczby kandydatów. My mamy
wybraæ dwóch. Ale jeœli elektorzy przyœl¹ nam
w³aœnie dwóch, to nie wiadomo, czy mamy siê
czuæ zobowi¹zani do wybrania tych kandydatów,
czy mamy zg³osiæ dwóch swoich i uzupe³niæ do
czterech, czy w tym momencie ta zasada w ogóle
przestaje obowi¹zywaæ. Ta kwestia jest w ustawie
niewyjaœniona. No ale sta³o siê tak, proszê pañ-
stwa, ¿e ci elektorzy w ogóle siê jeszcze nie wybra-
li. A skoro siê nie wybrali, to powsta³a kwestia po-
prawienia tego i przed³u¿enia terminu, do którego
ci elektorzy powinni siê powybieraæ. Przeoczyliœ-
my równie¿ to, ¿e do czasu powo³ania Rady Nau-
kowej pracuje kolegium, które niejako wchodzi
w obowi¹zki Rady Naukowej, ale nie w jej prawa.
W zwi¹zku z tym chwilowo IPN nie ma prawa wy-
p³acaæ diet cz³onkom Kolegium IPN, bo nie ma do
tego podstaw. No i pojawi³y siê dwie poprawki.
Pierwsza powiada, ¿e dopóki kolegium bêdzie fun-
kcjonowa³o, dopóty jego cz³onkowie bêd¹ pobie-
rali 3040 z³ diety, a druga, ¿e zgromadzenie elek-
torów ma szeœæ miesiêcy na to, ¿eby siê wybraæ
i przedstawiæ kandydatów.

No có¿, muszê powiedzieæ, ¿e dosyæ istotne b³ê-
dy, którymi ta ustawa jest obarczona, po prostu
usz³y uwagi i nie zosta³y naprawione. Proszê pañ-
stwa jest zdumiewaj¹ce, ¿e to kolegium elektorów
wybiera co najmniej podwójn¹ liczbê kandydatów
dla Sejmu i podwójn¹ liczbê kandydatów dla Se-
natu. Ja przepraszam bardzo, ale zupe³nie nie ro-
zumiem, czym mia³oby siê kierowaæ to kolegium
elektorów, mówi¹c, kto ma kandydowaæ w Sena-
cie, a kto ma kandydowaæ w Sejmie. Powinna byæ
jedna lista: ktoœ nie wszed³ w Sejmie czy nie
wszed³ w Senacie… Jest lista, wybieramy: kto
pierwszy, ten ma, ¿e tak powiem, lepszy wybór,
resztê wybiera siê z pozosta³ych. Nie widzê powo-
du, dla którego dobry kandydat, który nie prze-
szed³ na przyk³ad w Sejmie, nie mo¿e kandydowaæ
w Senacie. S¹ tu jakieœ nieporozumienia, a to te¿



nie zosta³o poprawione. Myœmy o tym mówili, ale
to wykracza poza zakres nowelizacji.

Ustawa, która w tej chwili obowi¹zuje, nie
stwarza przeszkód nie do pokonania dla powo³a-
nia Kolegium IPN. Powiada, ¿e je¿eli elektorzy nie
dostarcz¹ kandydatów, to wybór Rady Naukowej
odbywa siê na zasadzie zg³oszenia kandydatów
przez parlament, co z kolei k³óci siê z ca³¹ ide¹
ustawy. St¹d przed³o¿enie, a¿eby rozci¹gn¹æ to na
szeœæ miesiêcy.

Ostatecznie komisja podjê³a decyzjê nastêpu-
j¹c¹: trzeba ludziom p³aciæ pieni¹dze, wobec tego
art. 1 pkt 1 powinien byæ przyjêty. Co do drugiej
kwestii, to jej rozstrzygniêcie w³aœciwie nie jest
konieczne, poniewa¿ funkcjonuj¹ca teraz ustawa
w zasadzie pozwala na wybór Kolegium IPN.
W zwi¹zku z tym wniosek komisji jest taki, a¿eby
ten drugi punkt po prostu skreœliæ, wraz z kon-
sekwencjami zawartymi w art. 2. Takie jest stano-
wisko komisji, która trochê siê zirytowa³a takim
stawianiem sprawy.

Trzeba sobie zdawaæ sprawê z, ¿e tak powiem,
sytuacji obiektywnej. Je¿eli odrzucimy pkt 2, to
bêdzie to musia³o powêdrowaæ z powrotem do Se-
jmu. W zwi¹zku z tym, ¿e Sejm spotyka siê na je-
sieni, pkt 1 te¿ nie bêdzie zrealizowany i ludzie nie
dostan¹ pieniêdzy, bo nie bêdzie podstaw do tego.
To jest pierwsza istotna sprawa. Z drugiej strony
wejœcie w procedury, które ustawa przewiduje
w tej chwili, te¿ nie tak bardzo przyspieszy ten
proces. Tak wiêc ¿eby ci ludzie dostali swoje pobo-
ry, nale¿a³oby tê ustawê przyj¹æ bez poprawek, to
jest oczywiste. Taka jest sytuacja.

Ta ustawa jest piekielnie z³a, jest jedn¹ z gorzej
napisanych ustaw, jest ustaw¹ napisan¹ niesta-
rannie, intencjonaln¹. Tyle mogê pañstwu powie-
dzieæ. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Dobrzyñski, pan senator Rulewski,
pan senator Rachoñ i pan senator Andrzejewski.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie. Jakie s¹ sankcje, co mo¿emy zro-

biæ, je¿eli elektorzy po prostu siê nie zbieraj¹, nie
przedstawiaj¹ swoich reprezentantów? Co mo¿na
w tym przypadku zrobiæ?

Senator Zbigniew Romaszewski:
W gruncie rzeczy te sankcje s¹ zawarte w obo-

wi¹zuj¹cej dzisiaj ustawie. Mo¿emy powiedzieæ:

nie przedstawiliœcie, to my wybieramy swoich. Ko-
niec, kropka. I to kierowa³o nami, kiedyœmy odrzu-
cali ten pkt 2. To by³ g³ówny powód.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Gdyby pan marsza³ek by³ ³askaw odnieœæ siê do

konkluzji, bo ja ju¿ siê pogubi³em. Innymi s³owy,
rozumiem ca³e uzasadnienie, ale… Koñcowa kon-
kluzja komisji jest taka, ¿eby przyj¹æ to bez popra-
wek?

Senator Zbigniew Romaszewski:
Nie, uchwa³a jest taka, ¿e przyjmujemy pkt 1,

a pkt 2, dotycz¹cy przed³u¿enia o szeœæ miesiêcy
czasu na wybranie elektorów, odrzucamy. Kon-
sekwencja tego jest taka, ¿e tamci te¿ pieniêdzy
nie dostan¹, bo to trafi do Sejmu, który bêdzie siê
zbiera³ w paŸdzierniku itd., itd. A wiêc jesteœmy
w nie³atwej sytuacji. Rzeczywiœcie ten sposób
przygotowywania ustaw jest niezwykle denerwu-
j¹cy. A my po prostu jesteœmy wstawiani, ¿e tak
powiem, w taki stan rzeczy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Chcia³bym zapytaæ, czy w tym, co przedstawi³

Sejm, nie ma mowy o tym, ¿e obowi¹zuje wyna-
grodzenie od momentu wejœcia w ¿ycie tamtej
ustawy.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Tak, tak, bo nic nie dostali.
(Senator Jan Rulewski: To nie musimy tego po-

prawiaæ.)
(Rozmowy na sali)
Co? Znaczy, ¿e w ogóle zawieszaj¹ dzia³al-

noœæ… Nie rozumiem tego wniosku. Przyznam, ¿e
nie rozumiem tego wniosku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jak wygl¹da w tej chwili mo¿liwoœæ zaskar¿e-

nia ustawy, któr¹ nowelizujemy, do Trybuna³u
Konstytucyjnego jako niespe³niaj¹cej wymogów
poprawnej legislacji?
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Senator Zbigniew Romaszewski:

Nie potrafiê na to pytanie odpowiedzieæ. Nie
s¹dzê, ¿eby istnia³y powa¿ne zarzuty dotycz¹ce
konstytucyjnoœci.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Gogacz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Czy komisja analizowa³a, dlaczego wy¿szym

uczelniom nie uda³o siê zmieœciæ odpowiednio
w dwumiesiêcznym i jednomiesiêcznym terminie,
jeœli chodzi o powo³anie rady elektorów? I czy te
przyczyny zostan¹ wyeliminowane, kiedy my
ewentualnie wprowadzimy te szeœæ miesiêcy
i dwa miesi¹ce? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Niew¹tpliwie tak. T³umaczono to sesj¹ egzami-

nacyjn¹ i wakacjami. Jak jest szeœæ miesiêcy, to
w grê wchodzi ju¿ tylko sesja poprawkowa, a wiêc
okolicznoœci siê zmieniaj¹. W ci¹gu szeœciu mie-
siêcy mo¿e to siê udaæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

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

dliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.)

Dziêkujê.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale my chcemy za-

daæ pytania.)
Panie Senatorze, ja jeszcze nie przeszed³em do

tego etapu.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Andrzejewski chce zadaæ pytanie.
Ktoœ jeszcze? Pan senator Rulewski.

Proszê bardzo, najpierw pyta pan senator An-
drzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, jak pan jako minister spra-

wiedliwoœci ocenia poprawnoœæ legislacyjn¹ tego,
co sta³o siê 18 marca, i tego, co dzieje siê teraz?

Jak dalece s¹ spe³nione zasady poprawnej legis-
lacji okreœlone przez Trybuna³ Konstytucyjny,
które nakazuj¹ w aktach podwykonawczych, albo
tam, gdzie daje siê dyspozycjê, rozstrzygn¹æ tryb,
sposób i charakter powo³ywania czy wy³aniania
kandydatów? Jak ma siê legislacja zwi¹zana
z modyfikowaniem ustawy o IPN do zasad popra-
wnej legislacji? Bardzo mnie interesuje zdanie
rz¹du w tym zakresie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Ministrze, otrzymaliœmy tu informacjê
o przyczynach opóŸnienia wyboru elektorów
i w zwi¹zku z tym jest koniecznoœæ nowelizacji.
Ale ja chcia³bym wiedzieæ, jaka jest, zdaniem
rz¹du, rzeczywista przyczyna. W koñcu za³o¿one
terminy by³y opiniowane. Jak rozumiem, rz¹d jest
w kontakcie z tymi uczelniami, zw³aszcza Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Jakie jest
oficjalne stanowisko, czy rady rektorów, czy œro-
dowisk, które by³y ob³o¿one tym obowi¹zkiem
ustawowym?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo, pytanie pana senatora Andrze-

jewskiego zmierza do Ÿróde³ tej nowelizacji, czyli
w zasadzie dotyczy kwestii, nad którymi odby³a
siê tutaj debata w dniu 9 kwietnia. Dok³adnie pa-
miêtam tê datê. Stanowisko rz¹du, a w³aœciwie
nie stanowisko rz¹du, tylko opinia ministra spra-
wiedliwoœci by³a pozytywna. Minister sprawiedli-
woœci, i oczywiœcie rz¹d, popar³ cele, które le¿a³y
u podstaw nowelizacji, a wiêc w³¹czenie w to œro-
dowisk naukowych jako zapewniaj¹cych odpoli-
tycznienie wyborów do organów instytutu. I sta-
nowisko rz¹du nic siê w tym zakresie nie zmienia,
czyli nadal jest pozytywne.

OpóŸnienie to jest kwestia praktyczna. Nale¿a-
³oby pytaæ o to, Panie Senatorze, chyba ka¿dej ra-
dy wydzia³u. Myœlê, ¿e a¿ tak dok³adnej kwerendy
nie ma. Jest obserwacja, jest konkretny fakt, ¿e
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jeszcze nie zosta³y wybrane te osoby, które powin-
ny siê znaleŸæ wœród elektorów. Z tego wynika po-
trzeba nowelizacji. To chyba jest wystarczaj¹ce
uzasadnienie. Wed³ug ministra sprawiedliwoœci
to wystarcza, aby racjonalnie przeprowadziæ tê
nowelizacjê.

(Senator Leon Kieres: Niektóre rady wydzia³ów
zd¹¿y³y.)

Tak, niektóre zd¹¿y³y, ale wed³ug tej interpre-
tacji wszystkie powinny zd¹¿yæ, aby mo¿na by³o
powo³aæ to cia³o.

(Senator Leon Kieres: Chodzi mi o ocenê…)

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, je¿eli w za³o¿onym terminie
nie bêdzie odpowiedniej liczby elektorów, potem
kandydatów, to parlament to uzupe³ni. Czy nie
uwa¿a pan, ¿e tym samym ulega z³amaniu przyjê-
ta jednolita zasada?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dlatego popieram w imieniu ministra spra-
wiedliwoœci tê nowelizacjê, ¿e nie chcemy ³amaæ
tej zasady, która leg³a u Ÿróde³ ca³ej nowelizacji,
tej, która zosta³a przyjêta w kwietniu. Chodzi po
prostu o odpolitycznienie tego wyboru. Je¿eli ta
nowelizacja zostanie przyjêta przez Wysok¹ Izbê
w kszta³cie, w jakim zosta³a uchwalona przez
Sejm, to wtedy nie bêdziemy stali przed zadaniem
interpretacyjnym, problemem, kto powinien wy-
bieraæ. Zgodnie z jedn¹ z interpretacji, konkretnie
interpretacj¹ Biura Legislacyjnego Kancelarii Se-
natu, wtedy ca³y ten akt wyborczy przechodzi na
Wysokie Izby polskiego parlamentu. Ale ta nowe-
lizacja zmierza do czegoœ innego, zmierza do tego,
aby to nie by³ akt polityczny, w tym sensie, ¿e zale-
¿y wy³¹cznie od izb parlamentu, tylko akt, który
zale¿a³by w³aœnie od fachowców, od historyków
zgromadzonych w radach wydzia³ów wy¿szych
uczelni.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê uœciœliæ informacjê

i powiedzieæ, ile uczelni zd¹¿y³o przedstawiæ
swoich kandydatów, a ile nie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Na to pytanie chêtnie odpowiem na piœmie, bo
teraz nie mam dok³adnych danych dotycz¹cych
tego, ile uczelni zd¹¿y³o to uczyniæ, a ile nie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
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.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Jana
Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym pañstwu przypomnieæ pewn¹ deba-

tê, w czasie której pojawi³y siê g³osy kwestionu-
j¹ce tê monstrualn¹ filozofiê wyborów do central-
nej instytucji pañstwowej przez rozcz³onkowane
czy rozsiane po ca³ym kraju instytucje, które no-
tabene siê nie porozumiewaj¹, nie maj¹ wspólne-
go jêzyka, choæ powinny – ze wzglêdu na akt wy-
borczy, nie maj¹ nawet wspólnego, nie wiem, wy-
dawnictwa czy jakiegoœ innego œrodka porozu-
miewania siê. I przypominam, ¿e z³o¿y³em wów-
czas poprawkê, która przywraca³a obecny sys-
tem, a tym samym kwestionowa³em ideê, która
przyœwieca³a ustawodawcom, szacownym po-
s³om, dzisiaj ju¿ œwiêtej pamiêci ofiarom tragicz-
nych zdarzeñ. Wydawa³o mi siê wówczas, ¿e pro-
cedura jest zbyt skomplikowana – trój-, cztero-
stopniowa struktura wyboru, kandydaci na elek-
torów, kolegia, które wybieraj¹ elektorów, elekto-
rzy wybieraj¹ kandydatów, a i tak decyduj¹ poli-
tycy. Mog³oby siê nawet zdarzyæ – i s¹dzê, ¿e siê
zdarzy – ¿e do rady zostan¹ wybrani przeciwsta-
wiaj¹cy siê sobie historycy b¹dŸ specjaliœci, na co
dowody mamy doœæ czêsto, codziennie niemal¿e,
gdy widzimy, jak wybitni historycy, kieruj¹cy siê
sk¹din¹d szlachetnymi pobudkami, przedstawia-
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j¹ zupe³nie odmienne wnioski. I tak skonstruowa-
na rada mia³aby decydowaæ o bardzo wa¿nych dla
Polaków sprawach.

Dlatego oponowa³em przeciwko pomieszaniu
dwóch porz¹dków. Misj¹ nauki jest mówienie
prawdy i tylko prawdy, na podstawie, oczywiœcie,
badañ empirycznych, natomiast celem aktu wy-
borczego jest wybranie najlepszego kandydata. Te
dwa porz¹dki mog¹ siê schodziæ, ale nie musz¹ siê
na siebie nak³adaæ. Jeœli uwzglêdnimy jeszcze
fakt, ¿e te wybory odbywaj¹ siê w warunkach
magla politycznego, stworzonego przez polityków,
to ja siê wcale nie dziwiê, ¿e œrodowisko polskiej
nauki odpowiedzia³o negatywnie na wezwanie
ustawodawców. Œrodowisko odpowiedzia³o nega-
tywnie, poniewa¿ nie chce siê znaleŸæ w tym mag-
lu, bo nie umie sobie, myœlê, poradziæ z tymi dwo-
ma porz¹dkami i z pytaniem, co nale¿y zrobiæ, ¿e-
by byæ rzeczywistym, odpolitycznionym naukow-
cem, a jednoczeœnie zarz¹dzaæ instytucj¹, po pier-
wsze, pañstwow¹, a po drugie, niejako polityczn¹,
poddan¹ na przyk³ad procesom redukcji czy
zwy¿ki bud¿etowej, poddan¹ koniecznoœci reali-
zacji okreœlonej myœli programowej z powodu lu-
stracji, zwi¹zanej z publikacjami, instytucj¹
zwi¹zan¹ tak¿e z projektowaniem ustaw, bo pew-
ne kompetencje, jeœli chodzi o inicjatywê ustawo-
dawcz¹, tej instytucji przys³uguj¹. I uwa¿am, ¿e
g³ówny grzech tej ustawy to w³aœnie pomieszanie
porz¹dków.

Panie Ministrze, proszê zwróciæ uwagê, ¿e prze-
cie¿ i tak o wszystkim maj¹ decydowaæ politycy.
Bo na koñcu tej procedury wyborczej, po tym, jak
siê wypowiedz¹ kandydaci, elektorzy, a póŸniej
ca³e kolegium tych elektorów, o tym, kto bêdzie
cz³onkiem rady, zdecyduj¹ politycy. Ostatecznie
to politycy – tu, w Senacie, w Sejmie, w Pa³acu
Prezydenckim – zadecyduj¹, kto bêdzie cz³onkiem
tej rady. I myœlê, ¿e z powodu tych racji i w¹tpliwo-
œci, które tu przedstawi³em, uczelnie, powiedzmy
sobie szczerze, odpowiedzia³y nam swoist¹ bier-
noœci¹, jeœli nie bojkotem. Bo zdarzy³o siê, Panie
Ministrze, przynajmniej tak donosi³a prasa, ¿e na
pewnym wydziale pewnego uniwersytetu w ogóle
nie podjêto wysi³ku, mimo ¿e czas na to przezna-
czony by³ dostatecznie d³ugi.

Zatem skoro nasz entuzjazm nie udzieli³ siê
œrodowisku naukowemu i nauka nie chcia³a przy-
j¹æ odpowiedzialnoœci za sprawy histori i
i wspó³czesnoœci wielu z nas, to oznacza to, ¿e
trzeba dokonaæ ponownego namys³u i zapropono-
waæ inne rozwi¹zanie ni¿ to, które jest zawarte
w ustawie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.

Dla porz¹dku informujê, ¿e panowie senatoro-
wie Ryszka i Muchacki z³o¿yli swoje przemówie-
nia do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu
Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 951,
a sprawozdania komisji w drukach nr 951A
i nr 951B.

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

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 5 sierpnia Sejm przyj¹³ rz¹dowy projekt

nowelizacji ustawy z 12 grudnia 2003 r. o Fundu-
szu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Có¿ to za fundusz? Fundusz ten ulokowany
jest w Banku Gospodarstwa Krajowego. Obecnie
dysponuje œrodkami w wysokoœci 48,3 miliona z³.
W 2004 r. bud¿et pañstwa przekaza³ na ten fun-
dusz 15 milionów z³, a w 2005 do³o¿y³ kolejne trzy-
dzieœci. Jest to fundusz, który udziela po¿yczek
na przygotowanie inwestycji – a wiêc na wszystkie
te studia, dokumentacje, ekspertyzy. Po¿yczek
udziela siê na nastêpuj¹cych warunkach: maksy-
malny czas sp³aty wynosi trzydzieœci szeœæ mie-
siêcy, maksymalny czas karencji – osiemnaœcie
miesiêcy, a oprocentowanie to po³owa stopy re-
dyskontowej weksli przyjmowanych do redyskon-
ta przez Narodowy Bank Polski. Dziœ ta stopa wy-
nosi 3,75%, czyli po³owa to 1,875%, a wiêc opro-
centowanie jest bardzo niskie. Fundusz pobiera
1% prowizji.

Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
dzia³a ju¿ od szeœciu lat. Dotychczas oceni³ szeœæ-
set siedemdziesi¹t szeœæ wniosków na kwotê oko-
³o 100 milionów z³ i udzieli³ piêciuset osiemdzie-
siêciu po¿yczek na kwotê 84 milionów z³. A wiêc
widaæ, ¿e ani zainteresowanie nie jest wielkie, ani
fundusz jakoœ nadzwyczajnie intensywnie nie
pracuje czy nie jest intensywnie wykorzystywany.
I zmiany, które zosta³y przyjête przez Sejm, id¹
w tym kierunku, ¿eby tê intensywnoœæ zwiêkszyæ,
a jednoczeœnie kilka spraw uporz¹dkowaæ czy do-
precyzowaæ.

Jakie to zmiany? Po pierwsze, rozszerza siê za-
kres podmiotowy, to znaczy, teraz o po¿yczki z te-
go funduszu bêd¹ mog³y siê staraæ równie¿ po-
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wiaty i zwi¹zki powiatów. Do tej pory by³y to tylko
gminy i zwi¹zki gmin.

Po drugie, rozszerza siê zakres przedmiotowy.
Do tej pory by³y to œrodki przede wszystkim na in-
westycje realizowane przy pomocy œrodków Unii
Europejskiej, czyli œrodków w³asnych. Teraz do-
chodz¹ jeszcze œrodki z funduszy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, to jest z tak zwanego
funduszu norweskiego i funduszu szwajcarskie-
go, czyli Polsko-Szwajcarskiego Programu
Wspó³pracy.

Po trzecie, zamiast zwrotu „koszt przygotowa-
nia projektu” u¿ywa siê sformu³owania „koszt
przygotowania dokumentacji”. I jest nowy katalog
doprecyzowuj¹cy, co to za koszty. Z takich najis-
totniejszych rzeczy, które dochodz¹, warto wy-
mieniæ koszty dokumentacji przetargowej, koszty
dokumentacji zwi¹zanej z ocenami wp³ywu na
œrodowisko, dokumentacji przyrodniczej, biznes-
planu, a tak¿e, co jest innowacj¹, koszty op³at ad-
ministracyjnych ponoszonych dla uzyskania ró¿-
nych decyzji administracyjnych.

Kolejna sprawa, czwarta, dotyczy zwiêkszenia
mo¿liwych do pozyskania œrodków z 0,5 miliona
do 1 miliona z³.

Wreszcie, doprecyzowano, co dzieje siê z zyska-
mi, które fundusz generuje. Otó¿ 80% z nich uzu-
pe³nia œrodki funduszu, a 20% s³u¿y do dokapita-
lizowania Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ustawa koñczy siê delegacj¹ do wydania rozpo-
rz¹dzenia o trybie i kryteriach rozpatrywania
wniosków. Tu bêdzie wiêc zmiana taka, ¿e rozpo-
rz¹dzenie sprecyzuje, jak postêpowaæ z wnioska-
mi finansowymi dotycz¹cymi œrodków norwes-
kich i szwajcarskich.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Bud¿etu
i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej usta-
wa nie wywo³a³a wiêkszych dyskusji, nie z³o¿ono
¿adnych wniosków legislacyjnych, projekt przyjê-
to jednog³oœnie. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-

sów Publicznych, pana senatora Antoniego Moty-
czkê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Antoni Motyczka:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi zaszczyt przedstawienia rz¹dowe-

go projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu
Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Pan senator
Janusz Sepio³ przedstawi³ wyczerpuj¹c¹ informa-
cjê na temat tego funduszu, przedstawi³ wszyst-
kie kryteria, które nale¿y uwzglêdniæ, podejmuj¹c

siê okreœlenia, jakim warunkom powinny odpo-
wiadaæ przyjête w ustawie priorytety, wiêc tu nic
wiêcej dodawaæ nie trzeba.

Wnosimy o to, aby przyj¹æ tê ustawê bez popra-
wek. Dziêkujê uprzejmie.

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

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

Pan senator Bisztyga siê zg³asza. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Mam do pana senatora Sepio³a takie pytania.

Pan senator mówi³ o s³abym, jak do tej pory, zain-
teresowaniu ze strony samorz¹dów. Wydaje mi
siê, ¿e jeœli nie bêdzie zmiany co do progów ostro¿-
noœciowych, czyli poziomu zad³u¿enia samo-
rz¹du, to to zainteresowanie dalej bêdzie mizerne.
Pytanie jest takie: czy pan ten pogl¹d podziela?
Czy parlament, obydwie izby, powinien pracowaæ
nad tym, ¿eby jednak podnieœæ te progi ostro¿no-
œciowe?

Kolejna kwestia. Dlaczego ustawa nie obejmu-
je samorz¹du wojewódzkiego, tylko gminy i po-
wiaty? Czy nie powinniœmy iœæ w tej kwestii dalej?

I ostatnia sprawa. Czy w najbli¿szym czasie nie
powinniœmy jeszcze rozszerzyæ tego katalogu
o mo¿liwoœæ finansowania wniosków aplikacyj-
nych sk³adanych do funduszu? Dla ma³ych sa-
morz¹dów nawet sfinansowanie wniosku aplika-
cyjnego jest du¿ym odci¹¿eniem. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Misio³ek, proszê bardzo.

Senator Andrzej Misio³ek:
Mam pytanie do pana senatora Sepio³a. Powie-

dzia³ pan, ¿e w tej chwili wartoœæ tego funduszu,
wartoœæ œrodków zgromadzonych w funduszu wy-
nosi 45 milionów z³. Czy takie œrodki s¹ wystar-
czaj¹ce dla tak ogromnej liczby samorz¹dów po-
wiatowych i gminnych ? A jeœli nie, to jaki procent
potrzeb tych samorz¹dów zaspokajaj¹? Dziêkujê.

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

Senator Janusz Sepio³:
Odpowiadam panu senatorowi Bisztydze.

Mnie siê wydaje, ¿e niewielkie zainteresowanie
œrodkami z funduszu wynika³o przede wszyst-
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kim z tego, ¿e w latach 2006, 2007 i 2008 samo-
rz¹dy mia³y du¿¹ nadp³ynnoœæ. To znaczy, mia³y
bardzo dobr¹ sytuacjê finansow¹ i nie by³o powo-
du, ¿eby siêga³y po œrodki po¿yczkowe na przygo-
towanie inwestycji, które to œrodki zwiêksza³yby
zad³u¿enie województw. To siê bardzo zmieni³o
w 2009 r. i nie wiemy, jak bêdzie dalej. Prawdo-
podobnie jest tak, ¿e rzeczywiœcie progi zad³u¿e-
niowe, które s¹ ustawione bardzo nisko, zw³asz-
cza ten próg 15% rocznego bud¿etu na koszty ob-
s³ugi d³ugu, hamuj¹ wiele dynamicznych samo-
rz¹dów. Najlepszym dowodem na to jest fakt, ¿e
wszystkie samorz¹dy, które inwestuj¹ najwiêcej,
czyli Wroc³aw, Kraków, Warszawa, s¹ ju¿ na gra-
nicy maksymalnego zad³u¿enia. Spróbujê to
pañstwu bardziej obrazowo przedstawiæ. Wyob-
raŸmy sobie, ¿e przeciêtna gmina to rodzina pañ-
stwa Kowalskich, która ma dochody rzêdu 5 ty-
siêcy z³ netto miesiêcznie, czyli taka dobra rodzi-
na, w której obie osoby pracuj¹ i uzyskuj¹ docho-
dy w granicach œredniej krajowej albo lepiej.
Gdyby taka rodzina by³a gmin¹, to mog³aby
wzi¹æ kredyt maksymalny w wysokoœci 38 tysiê-
cy z³, czyli nie by³aby w stanie kupiæ samochodu,
a o mieszkaniu w ogóle trzeba by zapomnieæ.
W dodatku musia³aby wzi¹æ ten kredyt na takich
warunkach, ¿e nie mog³aby go sp³aciæ szybciej
ni¿ w ci¹gu piêciu lat. To pokazuje, jak ostre s¹
warunki, jakie s¹ bariery dotycz¹ce zad³u¿enia
samorz¹dów. To powoduje, ¿e jeœli samorz¹dy
mog¹ siê nie zad³u¿aæ, maj¹ jakieœ inne œrodki,
to tego nie robi¹. I powstrzymuje je nie brak mo¿-
liwoœci obs³ugi, tylko warunki formalne.

Jeœli chodzi o województwa, to takie pytanie
pada³o podczas posiedzenia komisji. OdpowiedŸ
pana ministra by³a taka, ¿e województwa maj¹ in-
ne œrodki – bo sporo takich wydatków mog¹ finan-
sowaæ przede wszystkim z pomocy technicznej, s¹
te¿ specjalne fundusze typu JESSICA i JEREMIE
– wiêc w ogóle nie by³y tym zainteresowane
i Zwi¹zek Województw nie postulowa³ w³¹czenia
ich do tego projektu. Trudno kogoœ uszczêœliwiaæ
na si³ê, skoro sam nie jest zainteresowany.

Na pytanie o finansowanie wniosków aplika-
cyjnych, szczerze mówi¹c, nie potrafiê dok³adnie
odpowiedzieæ. Nie wiem, czy to siê nie mieœci
w kategorii „inne”. O, w³aœnie pan minister kiwa
g³ow¹, ¿e mieœci siê w kategoriach dotycz¹cych
innych, dodatkowych ekspertyz. Z tego by wyni-
ka³o, ¿e to mo¿e byæ finansowane.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Misio³ka,
czy to s¹ ma³e kwoty, to powiem tak. Oczywiœcie
fundusz jest bardzo ma³y. Wystarczy sobie po-
myœleæ, ¿e koszty dokumentacji to jest, powie-
dzmy, 3–5% kosztów inwestycji, potem popa-
trzeæ, ile samorz¹dy inwestuj¹, i policzyæ, ile to
jest 5%. Wyjd¹ nam miliardy, a tutaj mówimy
o kwocie 48 milionów. Tylko ¿e te 48 milionów jest

niewykorzystane i z tego punktu widzenia fun-
dusz jest za du¿y. Coœ tutaj nie pasuje, coœ tutaj
nie gra. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster rozwoju regionalnego.

Czy pan minister Hetman pragnie zabraæ g³os
w sprawie przedstawionej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Krzysztof Hetman: Dziêkujê bar-
dzo, Panie Marsza³ku.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja zadam pytanie w nawi¹zaniu

do pytania pana senatora Misio³ka. Faktycznie,
aktywa tego funduszu nie s¹ zbyt imponuj¹ce i nie
stwarzaj¹ jakiejœ wielkiej perspektywy, jeœli chodzi
o wp³yw na rozwój spo³eczno-gospodarczy regio-
nów. A teraz jeszcze dochodz¹ kolejne podmioty,
które bêd¹ mog³y z niego korzystaæ. W zwi¹zku
z tym mam pytanie: czy rz¹d rozwa¿a³ albo rozwa-
¿a, albo bêdzie rozwa¿a³ wspomo¿enie tego fundu-
szu dodatkowymi œrodkami bud¿etowymi?

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Hetman:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jak najbardziej

rozwa¿a³ tak¹ mo¿liwoœæ. Zosta³a podjêta decyz-
ja, ¿e mog³oby to byæ wtedy, kiedy proponowane
zmiany rzeczywiœcie spowoduj¹, ¿e zainteresowa-
nie tym funduszem znacznie wzroœnie. W tym ro-
ku na pewno nie ma mo¿liwoœci jego dokapitalizo-
wania, ale w 2011 r. ju¿ tak. Bêdzie to uzale¿nione
od zainteresowania tym funduszem.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê panu.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Krzysztof Hetman: Dziêkujê bardzo.)

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Janusza
Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proszê mi wybaczyæ, ¿e zabieram jeszcze g³os, ale

chcia³em przekazaæ pañstwu dos³ownie kilka re-
fleksji, które wychodz¹ poza dyskusjê podczas
posiedzenia komisji.

Otó¿ jestem trochê sceptyczny co do znacznego
zwiêkszenia zainteresowania tym funduszem po
zmianach, które wprowadziliœmy. Wydaje mi siê,
¿e do³o¿enie powiatów jako beneficjentów nie wy-
wo³a istotnych zmian. Skala inwestycji, które pro-
wadz¹ powiaty, skala przedsiêwziêæ komunal-
nych nie jest istotna. Myœlê, ¿e warto przez rok czy
dwa – bo mniej wiêcej po tym czasie bêdzie to ju¿
widaæ – dobrze monitorowaæ, co dzieje siê z fun-
duszem. I jeœli nie bêdzie zmian, trzeba bêdzie za-
stanowiæ siê jednak nad innym rozwi¹zaniem,
nad inn¹ formu³¹. Dziœ de facto decydujemy siê
na ujemn¹ stopê procentow¹, choæ bariera zad³u-
¿enia wydaje siê byæ dla samorz¹dów istotniejsza.
Jeœli godzimy siê, ¿e s¹ to œrodki w pewnym sensie
poœwiêcone na uzyskanie projektów lepszej jako-
œci, to byæ mo¿e trzeba iœæ na granty, czêœciowo
umarzane, lub dop³aty do projektów innowacyj-
nych. Wydaje mi siê, ¿e najwiêkszym k³opotem
jest to, ¿e wiêkszoœæ realizowanych projektów nie
jest specjalnie innowacyjna, zbyt du¿o jest pro-
jektów rutynowych, a zbyt ma³o projektów wno-
sz¹cych naprawdê nowe idee.

Wydaje mi siê tak¿e, ¿e do tej pory województwa
by³y trochê rozpieszczane, jeœli chodzi o mo¿li-
woœæ finansowania projektów. I kiedy zderz¹ siê
ostrzej z Perspektyw¹ Finansow¹ 2014–2020 i bê-
d¹ musia³y ju¿ w tej najbli¿szej kadencji przygoto-
wywaæ powa¿ne projekty na nastêpny okres fi-
nansowania – a bêdzie jeszcze trudniej uzyskaæ
œrodki z pomocy technicznej – stan¹ przed proble-
mem pozyskania na nie œrodków. I gdybyœmy
w najbli¿szym czasie dokonali jakiegoœ postêpu
w kluczowych kwestiach – w obszarach metropo-
litarnych, które mog³yby byæ nowym podmiotem
potrzebuj¹cym œrodków, a tak¿e w dziedzinie zu-
pe³nie zaniedbanej, a bardzo kosztownej, jeœli
chodzi o przygotowanie projektów, jak¹ jest praw-

dziwa, g³êboka, autentyczna rewitalizacja miasta,
nie tylko robienie nawierzchni i fontann – gdyby
by³a jakaœ powa¿na ustawa o rewitalizacji, to po-
jawi siê nowe „ssanie” œrodków na dokumentacjê
projektow¹.

Myœlê, ¿e prawdopodobnie w ci¹gu dwóch lat
nie bêdzie wielkich potrzeb, trzeba tylko uwa¿nie
monitorowaæ, czy te zmiany daj¹ efekty, a jeœli nie
daj¹, trzeba bêdzie jednak zastanowiæ siê nad in-
n¹ form¹ pomocy samorz¹dom. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Bi-

sztyga, Muchacki i Gruszka z³o¿yli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protoko³u.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo za-
mówieñ publicznych oraz ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 964,
a sprawozdanie komisji w druku nr 964A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej, pana senatora Kazi-
mierza Kleinê, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej oraz

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej mam zaszczyt przedstawiæ spra-
wozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm
w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach pub-
licznych.

Sprawozdanie naszych komisji zawarte jest
w druku nr 964A.

Wysoka Izbo, omawiana ustawa zwi¹zana jest
z dwoma aktami prawnymi wspomnianymi wcze-
œniej, a wiêc ustaw¹ – Prawo zamówieñ publicz-
nych oraz ustaw¹ – Przepisy wprowadzaj¹ce usta-
wê o finansach publicznych. Jak pañstwo pamiê-
tacie, nie tak dawno wprowadzaliœmy reformê fi-
nansów publicznych poprzez uchwalenie nowej
ustawy o finansach publicznych oraz ustawy
wprowadzaj¹cej ustawê o finansach publicznych.
W myœl tej ustawy zaproponowaliœmy, ¿e zostan¹
zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze w wiêk-
szoœci jednostek administracji publicznej. Z tej
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zasady zosta³y wy³¹czone niektóre instytucje wy-
mienione w ustawie. Wszystkie gospodarstwa po-
mocnicze mia³y zostaæ zlikwidowane, a w to miej-
sce, tam, gdzie jest taka potrzeba, mia³y byæ utwo-
rzone instytucje gospodarki bud¿etowej. Takie in-
stytucje mog³y byæ i mog¹ byæ utworzone w Kan-
celarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w Kancelarii
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w Trybunale
Konstytucyjnym, w Najwy¿szej Izbie Kontroli,
w S¹dzie Najwy¿szym, Naczelnym S¹dzie Admini-
stracyjnym, w wojewódzkich s¹dach administra-
cyjnych, Krajowej Radzie S¹downictwa, w s¹do-
wnictwie powszechnym, a tak¿e przy: Rzeczniku
Praw Obywatelskich, Rzeczniku Praw Dziecka,
Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, General-
nym Inspektorze Ochrony Danych Osobowych,
Instytucie Pamiêci Narodowej, Krajowym Biurze
Wyborczym i Pañstwowej Inspekcji Pracy.

Faktycznie w myœl tej ustawy katalog podmio-
tów, które mog³y tworzyæ instytucje gospodarki
bud¿etowej, zosta³ poszerzony, chocia¿ w prakty-
ce nie zak³adano, ¿e takie instytucje powstan¹.
W rzeczywistoœci oznacza³o to, i mia³o oznaczaæ,
tylko tyle, ¿e tego typu instytucje mia³y powstaæ
przy Kancelarii Prezydenta, przy Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów itd. W ustawach, które wów-
czas przyjêliœmy, za³o¿yliœmy, ¿e te nowe instytu-
cje gospodarki bud¿etowej bêd¹ funkcjonowa³y
w pe³ni na zasadach rynkowych, a wiêc bêd¹ mu-
sia³y uczestniczyæ w normalnych przetargach
i przy realizacji ró¿nego rodzaju zamówieñ podle-
gaæ ustawie o zamówieniach publicznych. Tak
mia³o byæ w przypadku instytucji gospodarki bu-
d¿etowej, a tak¿e w przypadku organów, które je
powo³ywa³y. Od tej zasady zak³adano wyj¹tek, od-
nosz¹cy siê tylko do Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. W praktyce okaza³o siê jednak, ¿e w pe³ni
wolnorynkowe dzia³anie instytucji gospodarki
bud¿etowej, czyli na podstawie ustawy o zamó-
wieniach publicznych, jest niemo¿liwe.

Oczywiœcie zwracaliœmy na to uwagê równie¿
podczas debaty nad ustaw¹ o finansach publicz-
nych i ustaw¹ – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
o finansach publicznych, jednak wówczas wyda-
wa³o nam siê, ¿e to wszystko jest mo¿liwe i proste.
Dzisiaj uznajemy, ¿e organy, o których wspo-
mnia³em wczeœniej, tworz¹ instytucje gospodarki
bud¿etowej, jednak w myœl nowelizacji, któr¹ pro-
ponujemy dzisiaj pañstwu, bêd¹ one mog³y zama-
wiaæ us³ugi w tych instytucjach gospodarki bu-
d¿etowej, które tworz¹, same, bez koniecznoœci
sk³adania zamówienia na podstawie prawa zamó-
wieñ publicznych. I to jest g³ówna zmiana, któr¹
proponujemy w tej ustawie.

Druga zmiana, te¿ doœæ istotna, w konsekwen-
cji upraszcza ca³¹ procedurê przekszta³cania go-
spodarstw pomocniczych w instytucje gospodar-
ki bud¿etowej. Polega ona na tym, ¿e dajemy mo¿-

liwoœæ przekszta³cenia gospodarstwa pomocni-
czego w instytucjê gospodarki bud¿etowej. Wcze-
œniej, w ustawie zawieraj¹cej przepisy wprowa-
dzaj¹ce, mówiliœmy, ¿e gospodarstwa pomocni-
cze zostan¹ zlikwidowane i dopiero póŸniej ewen-
tualnie utworzone tam, gdzie bêdzie taka potrze-
ba. Wydaje siê, ¿e ta zmiana dajê tak¹ szansê, ¿e
tam, gdzie powstan¹ te instytucje gospodarki bu-
d¿etowej na bazie istniej¹cych dotychczas gospo-
darstw pomocniczych, koszt przekszta³cenia bê-
dzie mniejszy, ni¿ gdybyœmy tworzyli od nowa te
instytucje.

Taka jest istota tej nowelizacji. Po³¹czone komi-
sje uzna³y to rozwi¹zanie za s³uszne i wnosz¹
o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

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

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator. Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ pana senatora Kleinê o roz-

wi¹zanie problemu gospodarstw pomocniczych
funkcjonuj¹cych przy parkach narodowych. Ta
kwestia by³a dyskutowana i w trakcie prac nad
ustaw¹ o finansach publicznych rozwa¿aliœmy re-
gulacjê, która by nie zniweczy³a zainteresowania
generowaniem dodatkowych przychodów przez
parki narodowe, w których te przychody z bileto-
wania stanowi³y istotne Ÿród³o ich finansowania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pytanie zadawa³ pan senator WoŸniak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Rzeczywiœcie,

na ten problem zwracaliœmy uwagê podczas pra-
cy w komisji. Mówiliœmy o tym nawet szerzej, bo
równie¿ o ewentualnych dochodach innych orga-
nów publicznych, na przyk³ad s³u¿b sanitarnych,
w których du¿a czêœæ wp³ywów, wykorzystanych
póŸniej na ich utrzymanie, czerpana jest z docho-
dów pochodz¹cych z ich dzia³alnoœci. Podobnie
jest z parkami narodowymi. Wiem – i to zosta³o
przedstawione na posiedzeniu po³¹czonych ko-
misji – ¿e w tej chwili w ministerstwie œrodowiska
pracuje siê nad now¹ ustaw¹, która bêdzie gwa-
rantowa³a, ¿e te dochody, które parki uzyskuj¹
dzisiaj, stan¹ siê dochodami w³asnymi parków
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narodowych, a równoczeœnie parki bêd¹ korzy-
sta³y z dotacji pañstwowych. A wiêc park ma byæ
przekszta³cony w instytucjê typu muzeum, czyli
w sensie finansowym bêdzie jednostk¹ równo-
czeœnie maj¹c¹ w³asne dochody i korzystaj¹c¹
z dotacji.

Kwestia innych instytucji administracji publi-
cznej jest, ¿e tak powiem analizowana, i ona bêdzie
pewnie rozstrzygana w ci¹gu najbli¿szych miesiê-
cy tak, aby rzeczywiœcie te organy administracji
pañstwowej czy samorz¹dowej mog³y normalnie
funkcjonowaæ w oparciu o dochody, które uzysku-
j¹, lub ewentualnie otrzyma³y zwiêkszenie dotacji,
a ich dochody by³y dochodami bud¿etu pañstwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez marsza³ka

Sejmu wykonuj¹cego obowi¹zki prezydenta.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pani minister Majszczyk. Proszê bardzo, Pani

Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Rz¹d oczywiœcie popiera co do kierunku przed-

stawion¹ ustawê o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wieñ publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych. Argu-
menty za wprowadzeniem tych zmian zosta³y
przedstawione przez pana sprawozdawcê. Mo¿na
tu jedynie jeszcze uzupe³niæ, ¿e oczywiœcie upo-
rz¹dkuje to w pewien sposób postêpowanie, które
prowadzone jest przez podmioty ustawowo upra-
wnione do tworzenia tego typu instytucji. Skoro
bowiem ustawa o finansach publicznych w art. 23
dopuœci³a tak szeroki katalog podmiotów, które
mog¹ tworzyæ instytucje gospodarki bud¿etowej,
to wydaje siê, ¿e ca³kowicie uzasadnione jest, aby
mog³y one przeprowadzaæ zamówienia publiczne
na takich samych zasadach jak te inne podmioty,
w stosunku do których takich zmian w prawie za-
mówieñ publicznych dokonano przy okazji noweli-
zacji ustawy – Prawo zamówieñ publicznych.

Poza tym dokonanie zmian w art. 116 ustawy
wprowadzaj¹cej ustawê o finansach publicznych,
które to zmiany umo¿liwi¹ przekszta³canie gospo-
darstw pomocniczych w instytucje gospodarki
bud¿etowej wtedy, gdy Kancelaria Sejmu czy
Kancelaria Senatu podejm¹ decyzje o utworzeniu
takiej instytucji, z pewnoœci¹, tak jak pan spra-

wozdawca ju¿ zauwa¿y³, zaoszczêdzi pewnych ko-
sztów, które by³yby zwi¹zane z tym, ¿e bez tej
zmiany takie gospodarstwo pomocnicze musia³o-
by byæ zlikwidowane, a nastêpnie mog³aby byæ
utworzona instytucja gospodarki bud¿etowej.

Rz¹d popiera te zmiany. Dziêkujê.

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

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

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

Senator Leon Kieres:
Popieraj¹c tê nowelizacjê, chcia³bym zauwa¿yæ,

¿e jest proponowane rozwi¹zanie, oczywiœcie gdy
idzie o nowelizacjê prawa zamówieñ publicznych,
bêd¹ce przyk³adem szczególnego typu zamówie-
nia, zwanego in-house. Wielokrotnie rozmawialiœ-
my na ten temat w izbie senatorskiej. Chcia³bym
pani¹ minister zapytaæ, czy przewiduje siê dalsz¹
nowelizacjê prawa zamówieñ publicznych w zwi¹z-
ku z rozwojem linii orzeczniczej Trybuna³u Spra-
wiedliwoœci Unii Europejskiej w sprawie w³aœnie
owych zamówieñ in-house, czyli innymi s³owy, od-
stêpowania od stosowania w³aœciwych trybów
udzielania zamówieñ publicznych, je¿eli zamawia-
j¹cym jest jednostka, która spe³nia okreœlone kry-
teria wobec przyjmuj¹cego zamówienie, a wiêc ge-
neralnie, mówi¹c w bardzo uproszczony sposób,
sprawuje nad nim nadzór, ma pe³n¹ kontrolê, zaœ
ta instytucja, która bêdzie wykonywa³a zamówie-
nie, zajmuje siê wy³¹cznie wykonywaniem zadañ
zlecanych i zosta³a utworzona przez jednostkê za-
mawiaj¹c¹. Bo Trybuna³ Sprawiedliwoœci UE co-
raz bardziej liberalizuje kryteria odstêpowania od
prawa zamówieñ publicznych w takich przypad-
kach jak ten dzisiaj debatowany oraz innych. Czyli
krótko mówi¹c, czy przewiduje siê dalsz¹ noweli-
zacjê prawa zamówieñ publicznych w zakresie za-
mówieñ in-house?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Hanna Majszczyk:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!

Prowadzone s¹ analizy dotycz¹ce tych wyroków
i ewentualnych kwestii zwi¹zanych z przyjêciem
pewnych rozwi¹zañ, które odpowiada³yby kie-
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runkowi tego orzecznictwa, ale w tym momencie
jest jeszcze za wczeœnie, ¿eby mówiæ, czy propozy-
cja takich zmian zostanie przedstawiona.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Pani Minister.
Wiêcej chêtnych do zadania pytañ nie widzê.
Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Iwan
z³o¿y³ swoje wyst¹pienie do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz
ustawy o kontroli skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 950,
a sprawozdanie komisji w druku nr 950A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych, pana senatora Henryka WoŸnia-
ka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych
o uchwalonej przez Sejm w dniu 5 sierpnia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy
o kontroli skarbowej.

Marsza³ek Senatu w dniu 6 sierpnia przekaza³
ustawê do komisji, która po rozpatrzeniu jej na
posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2010 r. wnosi
o podjêcie uchwa³y Senatu wyra¿onej w druku
nr 950A. Oznacza to, ¿e komisja rekomenduje
Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy wraz z dwiema
poprawkami. Jedna poprawka dotyczy art. 1
pktu 4, art. 13 ust. 3. Ta poprawka ma charakter
dostosowuj¹cy, redakcyjny. Druga poprawka do-
tycz¹ca art. 1 pktu 4, art. 13 ma charakter redak-

cyjno-doprecyzowuj¹cy, jeœli chodzi o brzmienie
przepisu. Te poprawki nie dotycz¹ meritum, ale
przy okazji rozwa¿ania tej ustawy warto powie-
dzieæ dwa zdania o meritum.

G³ówna zmiana dotyczy uchylenia art. 10
i art. 11 ustawy o cenach. Ustawa jest inicjatyw¹
rz¹dow¹, i to resort finansów realizuj¹cy w praktyce
tê ustawê doszed³ do przekonania, ¿e przepisy, któ-
re, mo¿na by rzec, pochodz¹ z poprzedniej epoki,
straci³y sw¹ aktualnoœæ, zw³aszcza ¿e konstrukcja
art. 10 ustawy jest nieprecyzyjna i tak naprawdê
odsy³a on do przepisów szczególnych. Zapis art. 10
ust. 1 tak w³aœnie sugeruje. Jego brzmienie jest na-
stêpuj¹ce. Z zastrze¿eniem przepisów szczególnych
przedsiêbiorca ma obowi¹zek okreœliæ w formie pi-
semnej szczegó³ow¹ charakterystykê jakoœciow¹
towaru lubus³ugi. „Z zastrze¿eniem”, cooznacza, ¿e
kwestie dotycz¹ce charakterystyki towaru lub
us³ugi szczegó³owo s¹ okreœlone w innych przepi-
sach. Chodzi o prawo farmaceutyczne, istotn¹
ustawê, która dotyczy tak¿e wyrobów wa¿nych
zpunktuwidzenia zdrowotnoœci, oustawêobezpie-
czeñstwie ¿ywnoœci i ¿ywienia, ustawê o ogólnym
bezpieczeñstwie produktów, ustawê o jakoœci han-
dlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych, ustawê
o substancjach i preparatach chemicznych oraz
ustawê o kosmetykach. W szczegó³owych przepi-
sach tych ustaw okreœlona jest charakterystyka
wyrobów, co zdaniem Ministerstwa Finansów w zu-
pe³noœci wystarczy do tego, aby zapewniæ w³aœciw¹
informacjê konsumentom i nabywcom co do jako-
œci tych wyrobów i us³ug.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak wspomnia-
³em, uchyla siê art. 10 i art. 11. Dalsze zmiany s¹
konsekwencj¹ dostosowania ustawy do zmian wy-
nikaj¹cych z uchylenia art. 10 i art. 11. Przewiduje
siê przepisy wprowadzaj¹ce. Okres vacatio legis
dla tej ustawy wynosi³by trzy miesi¹ce.

Projekt ustawy by³ konsultowany z organiza-
cjami samorz¹du gospodarczego i uzyska³ pozyty-
wn¹ opiniê.

Mo¿na by rzec, ¿e ta nowelizacja spowoduje
zmniejszenie obci¹¿eñ administracyjnych po
stronie przedsiêbiorców, doprowadzi do pewnego
uproszczenia, uporz¹dkowania stanu prawnego
w zakresie podawania informacji o w³aœciwo-
œciach towarów i us³ug oraz o wadach i uszkodze-
niach towarów. Generalnie wydaje siê, ¿e wycho-
dzi ona naprzeciw sytuacji, jaka panuje na rynku
towarów i us³ug. Mamy okazjê ka¿dego dnia nao-
cznie obserwowaæ te sytuacje i widzimy, ¿e dziœ to
rynek wprowadza zmiany poziomu cen – adek-
watnie nie tylko do jakoœci towarów, ale przede
wszystkim do popytu na towary i us³ugi. To popyt
na towary i us³ugi jest najlepszym regulatorem
poziomu cen.

Zatem jeszcze raz wnoszê o przyjêcie ustawy
wraz z poprawkami, które na posiedzeniu zosta³y
poparte jednog³oœnie przez Komisjê Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Pan senator Bisztyga. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze, pierwsze pytanie: z jakimi

podmiotami by³a konsultowana ta ustawa i jakie
by³o ich stanowisko? Drugie. Art. 13 ust. 3 mówi,
¿e je¿eli organ stwierdzi, i¿ kwota nienale¿na nie
zosta³a zwrócona kupuj¹cemu albo wp³acona do
bud¿etu pañstwa, przedsiêbiorca jest zobowi¹za-
ny wp³aciæ tak zwan¹ kwotê dodatkow¹ w wyso-
koœci 150% kwoty nienale¿nej. A wiêc nic siê tu
nie zmieni³o. Czy nie powinniœmy jednak stoso-
waæ bardziej restrykcyjnych kwot, ¿eby wybiæ
w ogóle z g³owy pomys³y dotycz¹ce kombinacji ce-
nowych? Czy te 150% zdaniem pana senatora jest
wystarczaj¹ce? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym zapytaæ, czy w tym przypadku trzy-

miesiêczne vacatio legis nie jest za d³ugie i czy by-
³a o tym dyskusja na posiedzeniu komisji. Dziê-
kujê.

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

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Projekt by³ konsultowany z Polsk¹ Konfedera-

cj¹ Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Konfe-
deracj¹ Pracodawców Polskich, Polsk¹ Organiza-
cj¹ Handlu i Dystrybucji, Federacj¹ Konsumen-
tów, ze Stowarzyszeniem Konsumentów Pol-
skich, z Inspekcj¹ Jakoœci Handlowej i Artyku³ów
Rolno-Spo¿ywczych. I tu s¹ ju¿ organy pañstwo-
we. By³ konsultowany tak¿e z Krajow¹ Izb¹ Go-
spodarcz¹, Business Centre Club, ze Zwi¹zkiem
Polskiego Przemys³u Handlu i Finansów, zrzesze-
niem Polskiej Izby Handlu, z Polsk¹ Agencj¹ Roz-
woju Przedsiêbiorczoœci, Krajow¹ Rad¹ Spó³dziel-
cz¹ oraz Krajowym Zwi¹zkiem Rewizyjnym
Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em”. ¯adna z wymie-
nionych organizacji nie zajê³a stanowiska wobec

projektu ustawy z wyj¹tkiem Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, która wyrazi³a po-
gl¹d, ¿e proponowane zmiany zmierzaj¹ w po-
¿¹danym kierunku. To jest odpowiedŸ na pier-
wsze pytanie pana senatora Bisztygi.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to myœlê, ¿e san-
kcje, które od lat funkcjonuj¹ w prawie, s¹ wy-
starczaj¹ce. Informacja, któr¹ podam, poka¿e, ja-
ka jest skala tego zjawiska. Otó¿ w 2009 r. ogó³em
zosta³y wydane dwieœcie dwadzieœcia cztery de-
cyzje, które w sumie okreœli³y kwotê nienale¿n¹
w wysokoœci 133 tysiêcy 876 z³, a kwotê dodatko-
w¹ w wysokoœci 224 tysiêcy 700 z³. A wiêc mo¿na
powiedzieæ, ¿e to zjawisko obecnie jest ju¿ margi-
nalne. Za racjonalne nale¿y zatem uznaæ dzia³a-
nie resortu finansów, w wyniku którego usuwa
siê tak naprawdê przepisy tworz¹ce pewn¹ nadre-
gulacjê i niemaj¹ce praktycznego, istotnego zna-
czenia.

Odpowiem na pytanie pana senatora Meresa.
Kwestia vacatio legis, jak pamiêtam, nie by³a pod-
noszona na posiedzeniu komisji. Ale wydaje siê,
¿e trzy miesi¹ce to jest taki okres, który pozwoli
wszystkim zapoznaæ siê z now¹ regulacj¹, z jednej
strony poznaæ nowe zasady, a z drugiej strony
przygotowaæ siê do ich stosowania. Jest te¿ prze-
pis przejœciowy – przy okazji o nim wspomnê –
który mówi, ¿e do spraw wszczêtych a niezakoñ-
czonych stosuje siê przepisy dotychczasowe.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Henryk WoŸniak: Dziêkujê, Panie

Marsza³ku.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów. Czy pan minister Kotecki chcia³by
zabraæ g³os w sprawie przedstawianej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Ludwik Kotecki: Nie, dziêkujê. Pan senator wszys-
tko powiedzia³.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie ma. Nie widzê chêt-
nych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
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daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³ siê do
g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Biszty-
ga z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordyna-
cja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i p³atników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 962,
a sprawozdanie komisji w druku nr 962A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publi-

cznych sk³adam sprawozdanie w sprawie uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p³atników. Nasze sprawozdanie za-
warte jest w druku nr 962A.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych, po
przeanalizowaniu ustawy, prosi o jej uchwalenie
wraz z za³¹czonymi poprawkami. Komisja propo-
nuje, aby przyj¹æ piêæ poprawek, które maj¹ cha-
rakter porz¹dkuj¹cy, doprecyzowuj¹cy i które po-
lepszaj¹ przyjêt¹ wczeœniej przez Sejm ustawê.

Ta ustawa zosta³a w zasadzie wywo³ana inicja-
tyw¹ Senatu, a wczeœniej orzeczeniem Trybuna³u
Konstytucyjnego, który stwierdzi³, ¿e niekonsty-
tucyjne s¹ zapisy, które uniemo¿liwiaj¹ zwrot
nadp³aty podatku – tam by³a wówczas mowa tylko
o VAT – wspó³udzia³owcom spó³ki cywilnej. Senat
przygotowa³ inicjatywê ustawodawcz¹, która
mia³a ten mankament usun¹æ. Ta inicjatywa zo-
sta³a skierowana do Sejmu i by³a podstaw¹ do
szerszego projektu ustawy, przygotowanego przez
Sejm wspólnie z rz¹dem.

Przy okazji dokonano innych drobnych zmian,
ale tak¿e istotnych. Wprowadzono na przyk³ad
u³atwienia w sk³adaniu dokumentów elektronicz-
nych, polegaj¹ce na tym, ¿e czêœæ dokumentów,
które by³y do tej pory przygotowane w wersji elek-
tronicznej, w specjalistycznym jêzyku elektroni-

cznym, bêdzie pozostawa³a w specjalnych archi-
wach ministerstwa spraw wewnêtrznych, a nie
ka¿dorazowo do³¹czana do „Dziennika Ustaw”.

Wprowadzono uprawnienia dla ministra w³a-
œciwego do spraw finansów publicznych do
przetwarzania danych osobowych zawartych
w deklaracjach podatkowych, sk³adanych do
naczelników urzêdów skarbowych oraz naczel-
ników urzêdów celnych. Oczywiœcie to upra-
wnienie nie narusza ustawy o ochronie danych
osobowych.

Wprowadzono now¹ podwy¿szon¹ stawkê od-
setek za zw³okê. Do tej pory by³a to suma 200%
podstawowej stopy oprocentowania kredytu lom-
bardowego. Dodano do tego 2%. Ca³e to oprocen-
towanie zaleg³oœci podatkowych ma jednak wyno-
siæ nie mniej ni¿ 8%. Wprowadzenie tej zasady wy-
nika³o z tego, ¿e niektórzy podatnicy korzystali
z tego, ¿e oprocentowanie zaleg³oœci podatkowych
by³o ni¿sze ni¿ oprocentowanie kredytu otrzymy-
wanego z banku. Coraz czêœciej zdarza³y siê sy-
tuacje, ¿e niektórzy podatnicy korzystali z tego
i brali kredyty na zad³u¿enia wobec urzêdów skar-
bowych… To podwy¿szenie nie jest du¿e – stawka
bêdzie wynosiæ 2% powy¿ej tej kwoty, która by³a
do tej pory. Jest to zbli¿one do stawek kredytu ko-
mercyjnego.

Modyfikacji podlegaj¹ zasady udzielania ulg
w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych, które stano-
wi¹ pomoc publiczn¹. Modyfikuje siê tak¿e zasady
dotycz¹ce zawieszania biegu terminu przedawnie-
nia. Zwiêksza siê czêstotliwoœæ sporz¹dzania
i przekazywania przez banki spó³dzielcze i kasy o-
szczêdnoœciowo-kredytowe informacji o za³o¿o-
nych i zlikwidowanych przez przedsiêbiorców ra-
chunkach bankowych.

Zmiany dotycz¹ tak¿e przyznania ministrowi
w³aœciwemu do spraw finansów publicznych
uprawnienia do upowa¿nienia podleg³ych mu
organów podatkowych do: wystêpowania do
w³adz obcych z wnioskiem o dorêczenie pisma
organu podatkowego, przekazywania i otrzyma-
nia informacji podatkowych od w³aœciwych
w³adz pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej
o przychodach z oszczêdnoœci. Wprowadza siê
zasadê, zgodnie z któr¹ do postêpowañ w spra-
wie zabezpieczenia wykonania zobowi¹zania
podatkowego nie bêdzie konieczne wydanie po-
stanowienia o wszczêciu postêpowania. Wpro-
wadza siê tak¿e uprawnienia dla ministra w³a-
œciwego do spraw finansów publicznych do
przetwarzania danych osobowych zawartych
w deklaracjach podatkowych sk³adanych do na-
czelników urzêdów skarbowych oraz naczelni-
ków urzêdów celnych.

To s¹ g³ówne zmiany, jakie zosta³y zapropono-
wane w omawianej ustawie. Raz jeszcze proszê
Wysok¹ Izbê, aby przyjê³a tê ustawê wraz z zapro-
ponowanymi przez komisjê poprawkami. Dziêku-
jê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

i Senat.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster finansów.

Czy pan minister Grabowski pragnie zabraæ
g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie widzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Aka-
demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 956,
a sprawozdanie komisji w druku nr 956A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Ryszarda Knosalê,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ryszard Knosala:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które
siê odby³o 10 sierpnia tego roku, i dotyczy³o usta-
wy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicz-
nej imienia Karola Adamieckiego w Katowicach.

Ustawa ta jest przed³o¿eniem rz¹dowym, za-
wiera tylko dwa króciutkie artyku³y. W pierwszym
mówi siê, ¿e nadaje siê tej akademii now¹ nazwê:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Art. 2

mówi o tym, ¿e ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem
1 paŸdziernika tego roku.

Na posiedzeniu komisji pojawia³y siê pytania
dotycz¹ce samej uczelni. Otó¿, Akademia Eko-
nomiczna w Katowicach kszta³ci oko³o piêtnastu
tysiêcy studentów, nawet ponad piêtnaœcie ty-
siêcy, na studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych na czterech wydzia³ach: zarz¹dzania, eko-
nomii, finansów i ubezpieczeñ oraz informatyki
i komunikacji. Uczelnia zatrudnia – s¹ takie do-
k³adne dane – czterystu osiemdziesiêciu oœmiu
pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym
oko³o dziewiêædziesiêciu samodzielnych praco-
wników naukowych na pierwszym etacie, tym
podstawowym.

Uczelnia spe³nia wymogi prawa o szkolnictwie
wy¿szym, posiada szeœæ uprawnieñ do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora: trzy w dyscypli-
nie ekonomia, trzy w dyscyplinie – nauka o za-
rz¹dzaniu. Ponadto uczelnia posiada równie¿
cztery uprawnienia do nadawania stopnia dokto-
ra habilitowanego.

To jest, Wysoka Izbo, czwarta i ostatnia akade-
mia ekonomiczna, która zmienia nazwê, po obec-
nych ju¿ uniwersytetach ekonomicznych w Po-
znaniu, we Wroc³awiu i w Krakowie. Jeœli chodzi
o inne uczelnie, to jest jeszcze Szko³a G³ówna
Handlowa, ale ona prawdopodobnie swojej nazwy
nie zmieni.

Chcê tylko jeszcze poinformowaæ Wysok¹ Izbê,
¿e komisja rekomenduje przyjêcie ustawy bez po-
prawek. 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.

Nie ma pytañ. Dziêkujê.
(Senator Ryszard Knosala: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
nauki i szkolnictwa wy¿szego.

Czy pan minister Marciniak pragnie zabraæ
g³os w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Zbigniew Marciniak:
Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

(Rozmowy na sali)
Nie ma pytañ.
Otwieram dyskusjê.
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Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Mu-
chacki z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o praco-
wnikach urzêdów pañstwowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 957,
a sprawozdanie komisji w druku nr 957A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Rafa³a Muchackie-
go, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia bie¿¹cego

roku komisja jednog³oœnie, bez g³osów sprzeciwu,
popar³a omawian¹ ustawê.

Nowelizacja dotyczy tego, i¿ nie tylko kobiety
w ci¹¿y, ale równie¿ osoby sprawuj¹ce pieczê nad
osobami wymagaj¹cymi sta³ej opieki lub opieku-
j¹ce siê dzieæmi w wieku do lat oœmiu bêd¹ wy-
³¹czone z organizacji i rozk³adu czasu pracy, które
w przypadku innych pracowników mog¹ byæ
zmienione. Ta nowela po prostu zapewnia respek-
towanie zasady równego traktowania pracowni-
ków bez wzglêdu na p³eæ.

Rekomendujê Wysokiej Izbie przyjêcie tej usta-
wy bez poprawek. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie ma pytañ.
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo.
(Senator Rafa³ Muchacki: Dziêkujê.)

Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez komi-
sjê sejmow¹.

Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister Ko³o-
dziejczyk, pragnie zabraæ g³os w sprawie rozpatry-
wanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Piotr Ko³odziejczyk:
Nie, dziêkujê.)

Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

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

Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszêozabranieg³osupanasenatoraDajczaka.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Oczywiœcie co do samej ustawy nie ma ¿adnych

w¹tpliwoœci. Ta nowelizacja jest jak najbardziej
s³uszna. Ona wychodzi naprzeciw i postulatom
pracodawców, i zapotrzebowaniu pracowników.

Przy tej okazji chcia³bym tylko podzieliæ siê
krótk¹ refleksj¹. Chodzi o w¹tpliwoœci dotycz¹ce
zakresu uprawnieñ zawartych w urzêdniczych
pragmatykach s³u¿bowych – mam tu na myœli
ustawê o pracownikach urzêdów pañstwowych,
o s³u¿bie cywilnej oraz o pracownikach samo-
rz¹dowych – w porównaniu do uprawnieñ praco-
wników podlegaj¹cych jedynie regulacjom kodek-
su pracy. Porównanie to wypada zdecydowanie
korzystniej dla urzêdników, z dwóch zasadni-
czych powodów; mia³em ju¿ okazjê mówiæ o tym
z tej mównicy i to chyba dwukrotnie. Po pierwsze,
warunkowy zakaz zatrudniania w okreœlonych sy-
tuacjach rodzinnych dotyczy urzêdników, których
dzieci nie ukoñczy³y ósmego roku ¿ycia, a gdy
chodzi o pracowników – gdy ich dzieci nie ukoñczy-
³y czwartego roku ¿ycia. Po drugie, mo¿liwoœæ od-
mowy pracy powy¿ej oœmiu godzin na dobê dotyczy
równie¿ urzêdników sprawuj¹cych pieczê nad oso-
bami wymagaj¹cymi opieki sta³ej, natomiast pra-
cownicy, podlegaj¹cy wy³¹cznie regulacjom ko-
deksowym, takiej mo¿liwoœci nie maj¹ wcale.
I w mojej ocenie takie zró¿nicowanie sytuacji praw-
nej urzêdników i pracowników kodeksowych nie
ma ¿adnych merytorycznych uzasadnieñ.

Warunkowy zakaz pracy powy¿ej oœmiu godzin
na dobê nie ma cechy szczególnego uprawnienia,
ale jest to przepis o charakterze ochronnym, który
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powinien zabezpieczaæ ¿ycie prywatne zarówno
pracowników, jak i urzêdników w takim samym
stopniu. Potrzeby ¿ycia prywatnego tych dwóch
grup przecie¿ s¹ podobne, niczym siê pewnie
w zasadniczy sposób nie ró¿ni¹, dlatego prawo
powinno je chroniæ w taki sam sposób. I nie ma
¿adnego powodu, dla którego urzêdnicy mieliby
mieæ u³atwion¹ opiekê nad dzieæmi a¿ do ósmego
roku ¿ycia, natomiast pracownicy podlegaj¹cy
rozwi¹zaniom kodeksowym – tylko do czwartego
roku ¿ycia. Uprawnienia te nie powinny mieæ cha-
rakteru szczególnego uprzywilejowania grup
urzêdniczych przez pracodawcê, jakim jest pañ-
stwo, bo nie jest to w³aœciwe narzêdzie do uatrak-
cyjnienia zatrudniania urzêdników. Takiemu ce-
lowi mog¹ s³u¿y przecie¿ wszelkiego rodzaju
œwiadczenia, przede wszystkim o charakterze pie-
niê¿nym, lub inne, podobne, które spe³niaj¹ tak¹
sam¹ funkcjê.

I, tak jak powiedzia³em, tê sprawê poruszam
tutaj przy okazji, ju¿ chyba drugi albo trzeci raz.
I mam nadziejê, ¿e przedstawiciele resortów pracy
i spraw wewnêtrznych dostrzeg¹ w koñcu ten pro-
blem i podejm¹ pracê nad ujednoliceniem tych
przepisów. Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senator Bisztyga

z³o¿y³ do protoko³u swoje przemówienie w dys-
kusji*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wy-
konywaniu mandatu pos³a i senatora.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 952,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 952A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbi-
gniewa Szaleñca, o przedstawienie sprawozdania
komisji.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu Ko-

misji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu
5 sierpnia 2010 r. ustawie o zmianie ustawy o wy-

konywaniu mandatu pos³a i senatora, zawartej
w druku nr 952 i rozpatrzonej na posiedzeniu ko-
misji w dniu 10 sierpnia 2010 r.

Wysoki Senacie, ta ustawa zmierza do napra-
wienia pewnego b³êdu legislacyjnego, który siê za-
krad³ do ustawy w momencie, gdy Sejm i Senat
przyjmowa³y j¹ 9 paŸdziernika 2009 r. Ustawa
o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych
innych ustaw, która wesz³a w ¿ycie 31 marca
2010 r., wprowadzi³a, miêdzy innymi, rozdziele-
nie urzêdu ministra sprawiedliwoœci i urzêdu pro-
kuratora generalnego.

Ustawa nowelizuj¹ca w art. 2 dokona³a zmiany
wy³¹cznie w art. 7b ust. 1 ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora. Przeoczono jednak
art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 4 ustawy o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora, w których równie¿ by³a
mowa o ministrze sprawiedliwoœci, prokuratorze
generalnym. Jak wskazano, w art. 9 ust. 1
i art. 10 ust. 4 jest mowa o ministrze sprawiedli-
woœci, prokuratorze generalnym. To oznacza, ¿e
nale¿y zast¹piæ – i w obecnej nowelizacji jest to ro-
bione – wyrazy „ministra sprawiedliwoœci, proku-
ratora generalnego” wyrazem „prokuratora gene-
ralnego”. Zapewni to spójnoœæ z art. 7b ust. 1
ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora
i ze zmian¹ dotycz¹c¹ rozdzielenia urzêdu mini-
stra sprawiedliwoœci i urzêdu prokuratora gene-
ralnego.

Zmiana ta ma charakter wy³¹cznie legislacyjny
i skutkowaæ bêdzie usuniêciem wspomnianych
niezgodnoœci. Na posiedzeniu komisji legislatorzy
sugerowali wprowadzenie choæby minimalnego
vacatio legis, ale uznaliœmy, ¿e ta ustawa nie wy-
maga tego. Komisja przeg³osowa³a wniosek, aby
Wysoki Senat przyj¹³ j¹ bez poprawek, co reko-
mendujê Wysokiej Izbie. Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, to by³ projekt ustawy wnie-

siony przez komisjê sejmow¹. Rz¹d nie jest re-
prezentowany, poniewa¿ to jest nasza wewnêtrz-
na sprawa.

W zwi¹zku z tym otwieram dyskusjê.
Ale poniewa¿ nikt nie zapisa³ siê do g³osu…
Stwierdzam, ¿e pan senator Bisztyga z³o¿y³

swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Zatem zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie odbêdzie siê pod ko-

niec posiedzenia Senatu.
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Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Po-
prawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji
o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej,
sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

Tekst ustawy jest w druku nr 965, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 965A i 965B.

Pan senator W³adys³aw Sidorowicz jest spra-
wozdawc¹ Komisji Obrony Narodowej.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu senackiej Komisji Obrony Narodo-

wej przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia
odbytego w dniu wczorajszym, a dotycz¹cego ra-
tyfikacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia
2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodowej Organi-
zacji Hydrograficznej, sporz¹dzonej w Monako
dnia 3 maja 1967 r.

Przedmiotowa ustawa zosta³a skierowana do
Sejmu 8 czerwca 2010 r., gdy¿ zgodnie z konsty-
tucj¹ uczestnictwo Polski w strukturach i w orga-
nizacjach miêdzynarodowych wymaga potwier-
dzenia ustawowego.

Przytoczone poprawki do przyjêtej w 1967 r.
konwencji gruntownie przebudowuj¹ Miêdzyna-
rodow¹ Organizacjê Hydrograficzn¹. Kompeten-
cje do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej
w Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej
ma Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej
i pewnie dlatego ta ustawa zosta³a skierowana
tak¿e do Komisji Obrony Narodowej.

Po porównaniu tekstu z 1967 r. z tekstem
z 2005 r. widaæ, jak bardzo instytucjonalizuje siê
ta struktura. Poszerzono cele Miêdzynarodowej
Organizacji Hydrograficznej, przypominaj¹c
o tym, i¿ ma ona na celu budowanie zdolnoœci
w zakresie narodowych us³ug hydrograficznych,
zwiêkszenie morskiego bezpieczeñstwa i wydaj-
noœci oraz wspieranie ochrony œrodowiska mor-
skiego i zrównowa¿onego korzystania z niego.

W konwencji jest zmienianych wiele artyku³ów.
Miêdzy innymi zmienia siê artyku³ III, który mówi,
¿e to pañstwa, a nie rz¹dy s¹ stronami konwencji.
Artyku³ IV z kolei nadaje tej organizacji strukturê,
powo³uj¹c Zgromadzenie, Radê, Komitet Finan-
sów, Sekretariat i organy pomocnicze, i definiuj¹c
ich rolê. Artyku³ XXI mówi o procesie ratyfikacji.
Od 2005 r. trwa ten proces, a po jego zakoñczeniu
to wszystko ma trafiæ do depozytariusza konwen-
cji, jakim jest Monako, rz¹d Monako. Nowa wersja
konwencji wejdzie w ¿ycie dopiero po trzech mie-
si¹cach od jej notyfikacji przez wszystkie pañstwa
uczestnicz¹ce.

Procedura legislacyjna by³a taka, ¿e 8 czerwca
ustawa by³a przes³ana do Sejmu, a Sejm przyj¹³ j¹

6 sierpnia 2010 r. Przedmiotem obrad naszej ko-
misji by³a ona w dniu wczorajszym, nie wzbudzi³a
kontrowersji, zosta³a jednoznacznie poparta
przez Wysok¹ Komisjê. Wprowadzenie ustawy nie
powoduje tak¿e skutków bud¿etowych dla pañ-
stwa. I dlatego komisja rekomenduje jej przyjêcie
bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Sprawozdawc¹ Komisji Spraw Zagranicznych

jest pan senator Cimoszewicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
To jest wa¿na organizacja, ma ona istotny

wp³yw na bezpieczeñstwo ¿eglugi morskiej. Pan
senator Sidorowicz doœæ szczegó³owo przedstawi³
przyjête kilka lat temu poprawki do jej statutu.
One rzeczywiœcie tworz¹ pe³n¹, typow¹ zreszt¹ dla
ogromnej wiêkszoœci organizacji miêdzynarodo-
wych, strukturê wewnêtrzn¹. Poniewa¿ zmienia
siê struktura, zmienia siê trochê rozk³ad kompe-
tencji, co jest naturalne, wewn¹trz tej organizacji.

Dla organizacji te zmiany s¹ bardzo wa¿ne, ale
jeœli chodzi o pañstwa cz³onkowskie, to powie-
dzia³bym, ¿e waga tych zmian jest umiarkowana,
to znaczy to jest rozs¹dne, to jest w³aœciwe, je-
dnak to nie jest ¿adna rewolucja, czyli nie wp³y-
wa to w istotny sposób na zmianê zakresu zobo-
wi¹zañ, uprawnieñ, pozycji naszego pañstwa
itd., itd.

Polska jest jednym z osiemdziesiêciu pañstw
cz³onkowskich w tej istniej¹cej od czterdziestu lat
organizacji, bo powsta³a ona w 1970 r. A warto te¿
wiedzieæ, ¿e ju¿ od dziewiêædziesiêciu lat istnieje
miêdzynarodowa zinstytucjonalizowana wspó³-
praca w tym zakresie.

Wszystko wskazuje na to, ¿e rozs¹dne jest za-
akceptowanie tego protoko³u poprawek i Komisja
Spraw Zagranicznych jednomyœlnie zajê³a takie
stanowisko. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do senatorów sprawozdawców?

Nie ma.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, ustawa jest rz¹dowym pro-

jektem. Do reprezentowania stanowiska rz¹du
upowa¿nieni zostali minister spraw zagranicz-
nych i minister obrony narodowej.

Chcê powitaæ wiceministra Zbigniewa W³oso-
wicza z MON i szefa Biura Hydrograficznego Ma-
rynarki Wojennej – w mundurze – pana Henryka
Nitnera.

Czy panowie chcieliby zabraæ g³os?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym podziêkowaæ panu przewodni-

cz¹cemu i panu senatorowi sprawozdawcy za
wprowadzenie, za przedstawienie tej ustawy
i zwróciæ siê z uprzejm¹ proœb¹ o jej poparcie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e do dyskusji nikt siê nie zapisa³.
Stwierdzam tylko, ¿e pan senator Bisztyga z³o-

¿y³ swoje przemówienie do protoko³u*. Jest bar-
dzo aktywny, ale bardzo cieszy mnie to, ¿e g³ównie
w formie nie oralnej, ale pisanej.

(G³os z sali: Pan marsza³ek nas nie zniechêca…)
(G³os z sali: Albo jeszcze innej.)
(Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Ja tego nie powiedzia³em.)
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, dziêkujê, szczególnie panu

Henrykowi Nitnerowi… a nie, obu panom, bo pa-
nowie nie bêd¹ ju¿ obecni podczas rozpatrywania
nastêpnej konwencji, to ju¿ jest inna ustawa.

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

Dziêkujê pañstwu bardzo.
Zamykam punkt dwudziesty.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Króle-
stwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu siê od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i maj¹tku, spo-
rz¹dzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku,
podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia
2009 roku.

Tekst ustawy jest w druku nr 966, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 966A i 966B.

Proszê pana senatora Piotra Gruszczyñskiego,
który ju¿ tu stoi, o przedstawienie sprawozdania
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu Komisji

Bud¿etu i Finansów Publicznych ustawê o ratyfi-

kacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, spo-
rz¹dzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku,
podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia
2009 roku.

Opiniowana ustawa jest wyra¿eniem zgody na
ratyfikacjê Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Królestwem Danii o zmianie Konwencji
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Da-
nii w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku,
podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r.

Konwencja miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Danii w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê
od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu i maj¹tku okreœla zakres i zasady opodat-
kowania podatkami dochodowymi podmiotów
maj¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê w je-
dnym z pañstw lub w obu umawiaj¹cych siê pañ-
stwach. Obecnie rozwi¹zania konwencji przewi-
duj¹ jako metodê unikania podwójnego opodat-
kowania metodê zaliczania proporcjonalnego
w stosunku do wszystkich kategorii dochodów
uregulowanych w umowie. Protokó³ w porówna-
niu z dotychczasowym stanem prawnym przewi-
duje, ¿e zmianie ulegnie metoda unikania pod-
wójnego opodatkowania w stosunku do docho-
dów z pracy najemnej, uzyskiwanych przez rezy-
dentów polskich œwiadcz¹cych pracê w Króle-
stwie Danii. Metod¹ stosowan¹ w tym przypadku
bêdzie metoda wy³¹czenia z progresj¹.

Metoda wy³¹czenia z progresj¹ polega na tym,
¿e dochód osi¹gniêty za granic¹ jest zwolniony
z podatku w kraju rezydencji podatkowej, a brany
jest jedynie pod uwagê w obliczeniu stawki podat-
kowej, wed³ug której podatnik bêdzie zobowi¹za-
ny rozliczyæ podatek od dochodów uzyskanych
w kraju rezydencji podatkowej. Z kolei metoda
proporcjonalnego zaliczania polega na tym, ¿e po-
datek zap³acony od dochodu osi¹gniêtego za gra-
nic¹ jest zaliczany na poczet podatku nale¿nego
w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od
ca³oœci dochodów w takiej proporcji, w jakiej do-
chód ze Ÿróde³ zagranicznych pozostaje w stosun-
ku do ca³oœci dochodu podatnika.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, ¿e
postanowienia protokó³u nie s¹ sprzeczne z pol-
skim porz¹dkiem prawnym.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oma-
wia³a projekt ustawy w dniu 10 sierpnia, zyska³
on wtedy jednog³oœne poparcie cz³onków tej ko-
misji. W zwi¹zku z tym w imieniu Komisji Bud¿e-
tu i Finansów Publicznych wnoszê o przyjêcie wy-
mienionej ustawy bez poprawek. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Klimowicza jako

sprawozdawcê Komisji Spraw Zagranicznych.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Spraw Zagranicznych na swoim posie-

dzeniu w dniu 10 sierpnia 2010 r. jednomyœlnie
podjê³a pozytywn¹ opiniê o procedowanej przez
nas ustawie o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii o zmia-
nie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹
a Królestwem Danii w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê
od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie dnia
6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie
dnia 7 grudnia 2009 roku.

Jak ju¿ powiedzia³em, Panie Marsza³ku, sena-
torowie w tej sprawie byli jednomyœlni. Jedyn¹
kwesti¹, jaka zosta³a poruszona w zapytaniach
podczas obrad komisji, by³o to, czy nie bêdzie ja-
kichœ niepokojów ze strony podatników, tak jak to
mia³o miejsce w odniesieniu do podobnej umowy
miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Norwegi¹. Jest
tu obecny przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
wiêc je¿eli pañstwo senatorowie jesteœcie ciekawi,
jak tamta sprawa siê rozwija, to odsy³am z pyta-
niami do przedstawiciela Ministerstwa Finansów.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ale rozumiem, ¿e to nie jest pytanie do przed-
stawiciela Ministerstwa Finansów…

(Senator Pawe³ Klimowicz: Nie, nie.)
…tylko odes³anie. No dobrze.
Proszê pañstwa ustawa by³a rz¹dowym projek-

tem ustawy. Stanowisko rz¹du bêdzie reprezen-
towa³ nasz czêsty goœæ, pan minister Maciej Gra-
bowski z Ministerstwa Finansów.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan wypowie-
dzieæ siê na temat tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Nie, dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Czy po zachêcie senatora Klimowicza s¹ jakieœ

pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Nie.)
Niewystarczaj¹co silnie pan zachêca³, Panie

Senatorze.
(Senator Pawe³ Klimowicz: Do nas te¿ nie ma

pytañ.)
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, do dyskusji…

Tak, senator Bisztyga z³o¿y³ przemówienie do
protoko³u*.

(G³os z sali: Jak zwykle.) (Weso³oœæ na sali)
(G³os z sali: Ale nie ma go.)
Wszystko siê potwierdza, zatem nie bêdê ju¿ te-

go po raz wtóry komentowa³.
Dziêkujê bardzo panu ministrowi.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie tej ustawy

zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia
Senatu.

Proszê pañstwa, teraz ominiemy przejœciowo
punkt dwudziesty drugi i przyst¹pimy do rozpa-
trzenia…

(G³os z sali: Po przerwie…)
Aha, dobrze, ale to za chwilê, bo czekamy na se-

natora sprawozdawcê, Zbigniewa Cichonia. On
nie wiedzia³ o tym, ¿e powinien tu teraz byæ, ale
w tej chwili punkt dwudziesty drugi nie mo¿e byæ
jeszcze realizowany, wiêc punkt dwudziesty trze-
ci… Ja go w ka¿dym razie rozpocznê, ¿eby wiado-
mo by³o, o co chodzi.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu uchwa³y w sprawie uczczenia
pamiêci ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemne-
go, przeœladowanych, aresztowanych i skazanych
w Polsce w latach 1944–1956 za dzia³alnoœæ
w szeregach Armii Krajowej.

Projekt zosta³ wniesiony przez Komisjê Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Zawarty jest
w druku nr 877, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 877S.

W tym momencie og³aszam przerwê techniczn¹
do czasu przyjœcia senatora sprawozdawcy Zbi-
gniewa Cichonia.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 47
do godziny 10 minut 51)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê pañstwa, poproszê sprawozdawcê Ko-
misji Ustawodawczej, pana senatora Cichonia,
o przedstawienie sprawozdania.

Jeszcze raz przypominam, ¿e chodzi o uczcze-
nie pamiêci ¿o³nierzy Armii Krajowej.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ uchwa³ê, której po-

mys³ narodzi³ siê w komisji praw cz³owieka. Doty-
czy ona uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Armii Krajo-
wej w tym szczególnym miesi¹cu, jakim jest sier-
pieñ, kiedy to obchodzimy równie¿ rocznicê Po-
wstania Warszawskiego.
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Uchwa³a w sprawie uczczenia pamiêci ¿o³nie-
rzy Polskiego Pañstwa Podziemnego brzmi nastê-
puj¹co. Mo¿e j¹ przeczytam, je¿eli pan marsza³ek
wyrazi zgodê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, proszê
bardzo, Panie Senatorze Sprawozdawco.)

„My, Polacy, ¿yj¹cy w niepodleg³ej dziœ OjczyŸ-
nie, oddajemy ho³d tym, którzy w czarn¹ noc oku-
pacji hitlerowskiej i opresji sowieckiej, a nastêp-
nie w latach terroru komunistycznego, nie tracili
nadziei i walczyli o woln¹ Polskê.

Pamiêtamy, ¿e ju¿ w czasie kampanii wrzeœnio-
wej, w której wojsko polskie musia³o ulec przewa-
¿aj¹cym si³om agresorów, niemieckiego z zacho-
du i sowieckiego ze wschodu, powsta³y pierwsze
organizacje konspiracyjne: S³u¿ba Zwyciêstwu
Polski, przekszta³cona w Zwi¹zek Walki Zbrojnej,
przemianowany w 1942 r. rozkazem na Armiê
Krajow¹.

Pamiêtamy tak¿e o innych formacjach, takich
jak m.in. Bataliony Ch³opskie, Narodowe Si³y
Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa.

¯o³nierze Polski Podziemnej przypominali na-
rodowi o jego prawie do ¿ycia w wolnoœci i do god-
noœci oraz podtrzymywali wolê oporu. Swym ist-
nieniem i dzia³aniem zaœwiadczali, ¿e prawdziwe
s¹ s³owa: «byæ zwyciê¿onym i nie ulec, to zwyciê-
stwo». Tym bardziej okrutne i jak¿e bolesne by³o
traktowanie po wojnie ¿o³nierzy AK, NSZ, WiN jak
zdrajców, wrogów narodu czy wrêcz kolaboran-
tów hitlerowskich.

Nowe, komunistyczne w³adze nie cofa³y siê
przed przeœladowaniami ¿o³nierzy Polski Pod-
ziemnej i ich rodzin – przejawem takiego dzia³ania
by³ mord s¹dowy na osobie genera³a Augusta
Emila Fieldorfa «Nila». Takie postêpowanie nie
z³ama³o ducha tych bohaterów. To dziêki nim,
stanowi¹cym ¿ywy przyk³ad tego, jak mo¿na mi³o-
waæ Ojczyznê, mo¿liwe sta³o siê pielêgnowanie
poczucia wolnoœci, przekazywanie prawdziwej hi-
storii i w koñcu powstanie ruchu «Solidarnoœæ»,
uwieñczone po d³ugiej pe³nej cierpieñ drodze uzy-
skaniem przez Polskê niepodleg³oœci.

Czcimy pamiêæ ¿o³nierzy Polski Podziemnej”.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku

Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie maj¹ pytania do se-

natora sprawozdawcy?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Proszê bardzo, Pan Senatorze.
Panie Senatorze Zbigniewie, poproszê tutaj.
Pan senator Andrzejewski ma pytanie.

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Senatorze, jak dalece jest aktualne prze-
s³anie tej uchwa³y? Czy ma ona charakter tylko
historyczny, czy te¿ ma dzisiaj charakter, powie-
dzia³bym, polityczny, w rozumieniu polityki jako
dobro, spoiwo narodowe, a nie partyjniactwo?
Czy jest pan w stanie odpowiedzieæ na to pytanie?

Senator Zbigniew Cichoñ:
Oczywiœcie. £¹czy to dwa elementy. Jeden ele-

ment, o którym pan senator wspomnia³, to ele-
ment zwi¹zany z patriotyzmem i przypomnieniem
historii. Drugi to pewien element nauki p³yn¹cej
st¹d dla nas, wspó³czesnych, co zreszt¹ wyra¿a
pierwsze zdanie, sam wstêp do tej uchwa³y.

Senator Piotr Andrzejewski:
I drugie pytanie, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.
Czy celowo nie wymieniamy tu poszczegól-

nych… Chodzi o wspó³dzia³anie miêdzy nimi, o to,
co ³¹czy Narodowe Si³y Zbrojne z pozosta³ymi for-
macjami Polskiego Pañstwa Podziemnego.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Jak to celowo nie wymieniamy? S¹ tu wymie-

nione Narodowe Si³y Zbrojne, Narodowa Organi-
zacja Wojskowa, Bataliony Ch³opskie.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mówiê o spoi-
wie, które ³¹czy…)

Oczywiœcie celowo tego nie wymieniamy, dlate-
go ¿e chcieliœmy podj¹æ tak¹ uchwa³ê, która by
obejmowa³a maksymalnie du¿¹ liczbê formacji,
a zarazem chcieliœmy unikn¹æ wymieniania wszy-
stkich, dlatego ¿e wtedy zawsze by³oby ryzyko, ¿e
ktoœ poczu³by siê tutaj pominiêty i móg³by zg³a-
szaæ okreœlonego rodzaju zastrze¿enia. A jeœli
chodzi o spoiwo, to spoiwem tym jest wola pod-
trzymania wolnoœci narodu i jego godnoœci. I myœ-
lê, ¿e to spoiwo tu wystêpuje.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Iwan. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, zrodzi³a siê we mnie pewna

w¹tpliwoœæ. Chodzi o to, czy cz³onków organizacji
WiN mo¿na nazwaæ ¿o³nierzami. Co prawda trzon,
mo¿na powiedzieæ, ¿e w zasadzie ca³oœæ, stanowili
¿o³nierze Armii Krajowej, przewa¿nie Armii Krajo-
wej, ale organizacja wyraŸnie mia³a strukturê cy-
wiln¹, by³ zarz¹d, byli prezesi obszarów itd. Mówiê
to w takim kontekœcie, ¿e cz³onkom organizacji
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WiN – szczególnie tym, którzy w tych mordach po-
litycznych, jakimi by³y mordy s¹dowe, zostali
skazani na karê œmierci – przypisywano w³aœnie
dzia³ania zbrojne, maj¹ce prowadziæ do, jak to
mówiono, zabójstw. I oni dopiero po 1990 r. byli
rehabilitowani, uwolnieni od takich zarzutów.
W zwi¹zku z tym, mimo ¿e przyznajê, i¿ jest to bar-
dzo piêkne i bardzo g³êbokie przes³anie, zastana-
wiam siê, czy s³owo „¿o³nierze”, u¿yte w stosunku
do cz³onków organizacji Wolnoœæ i Niezawis³oœæ,
jest zasadne? Mam takie pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Powiem szczerze, ¿e myœmy takich w¹tpliwoœci

nie mieli. Uznaliœmy, ¿e by³a to kontynuacja dzia-
³alnoœci poprzednich formacji, nawet po roz-
wi¹zaniu Armii Krajowej. A to, ¿e system komuni-
styczny oskar¿a³ tych ludzi fa³szywie, tworz¹c ró¿-
nego rodzaju zarzuty, co niestety niejednokrotnie
prowadzi³o nawet do mordów s¹dowych, notabe-
ne do tej pory nieos¹dzonych, to jest ju¿ inna hi-
storia.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Ryszka.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pewne pytanie. Jest to ju¿ kolejna uchwa-

³a, któr¹ polski parlament poœwiêca w ostatnich
latach tym w³aœnie sprawom. Czy nie powinniœmy
wnieœæ projektu uchwa³y maj¹cej na celu ustano-
wienie dnia ofiar komunizmu? By³oby to jakimœ
dalej id¹cym krokiem i by konsumowa³o wszyst-
kie uchwa³y, które w przysz³oœci na pewno bêd¹
jeszcze uchwalane. Dziêkujê.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Myœlê, ¿e jest to bardzo celna propozycja. Rze-

czywiœcie warto, ¿ebyœmy to rozwa¿yli i w przy-
sz³oœci ewentualnie podjêli tak¹ uchwa³ê. Na
razie zrodzi³ siê pomys³ tej uchwa³y, akurat teraz,
w sierpniu. Wydaje mi siê, ¿e warto j¹ przyj¹æ,
a pro futuro mo¿emy oczywiœcie rozwa¿yæ propo-
zycjê, bardzo s³uszn¹, pana senatora.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przypominam tylko, ¿e sprawozdanie komisji

poœwiêcone jest projektowi tej uchwa³y, a propozy-
cja pana senatora ma charakter znacznie szerszy.

Pan senator Dobkowski. Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mo¿e dobrze nie s³ysza³em,

w ka¿dym razie nie wiem, czy jest tam uwzglêdnio-
ne Konspiracyjne Wojsko Polskie. Akurat w tym
roku ich dowódca i g³ówny organizator, „Warszyc”,
obchodzi setn¹ rocznicê urodzin, jest równie¿
okr¹g³a rocznica powstania Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego. To jest doœæ du¿a organizacja w kra-
ju. Tak ¿e nie wiem, czy to zosta³o uwzglêdnione.
Je¿eli nie, to prosi³bym, ¿eby to mo¿e uwzglêdniæ,
bo to nie jest jakaœ bardzo ma³a, lokalna formacja,
tylko formacja doœæ du¿a. Dziêkujê.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Senatorze, celowo nie nawi¹zywaliœmy

tutaj do poszczególnych osób, z wyj¹tkiem gene-
ra³a Nila-Fieldorfa, poniewa¿, tak jak mówi³em,
mog³oby to rodziæ ró¿nego rodzaju w¹tpliwoœci,
na przyk³ad dlaczego niektóre osoby siê wymie-
nia, a innych nie. Akurat postaæ genera³a Nila-
-Fieldorfa jest postaci¹, mo¿na powiedzieæ, wrêcz
akademick¹, jeœli chodzi o przedstawienie ca³ego
mechanizmu komunistycznej ob³udy, która pro-
wadzi³a do tego, ¿e patriotów oskar¿ano o czyny
niegodne, czyli wspó³pracê, kolaboracjê z oku-
pantem. St¹d uznaliœmy, ¿e stosownie jest zrobiæ
wyj¹tek od tej ogólnej zasady i wspomnieæ o jego
osobie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Iwan, Iwan.)
A, jeszcze pan senator Iwan.
Proszê bardzo o pytanie.

Senator Stanis³aw Iwan:
Chcia³bym zapytaæ, czy w³aœnie z tych wzglêdów

dydaktycznych, ¿e wzglêdu na pamiêæ nie nale¿a-
³oby tutaj odnieœæ siê do IV zarz¹du WiN, który po-
niós³ chyba najwiêksz¹ ofiarê. Przypomnê, ¿e pre-
zes Ciepliñski zosta³ skazany na piêciokrotn¹ karê
œmierci i trzydzieœci trzy lata pozbawienia wolno-
œci. By³y równie¿ wyroki czterokrotnej kary œmierci
i trzydziestu trzech lat wolnoœci, tego doœwiadczy³
miêdzy innymi mój dziadek. W zwi¹zku z tym, ¿e s¹
to tego rodzaju osoby i tego rodzaju ofiary, wydaje
mi siê, i¿ nale¿a³oby to zacytowaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze…

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Senatorze, oczywiœcie mo¿na siê nad tym

zastanawiaæ, z tym ¿e, tak jak mówi³em, to spowo-
duje dyskusjê, dlaczego jedne osoby mamy wspo-
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minaæ, a inne pomijaæ. St¹d w³aœnie przyjêliœmy
tak¹ bardzo ogóln¹ uchwa³ê. Zrezygnowaliœmy
równie¿ z ustalenia pewnych przedzia³ów czaso-
wych, bo by³a kwestia, czy to ma dotyczyæ okresu
do 1956 r., czy te¿ innego. Chcieliœmy nadaæ
uchwale takie ramy, ¿eby by³a ona do przyjêcia
dla wszystkich i ¿eby nie by³o w³aœnie owych dys-
kusji, które, jak widzê, tutaj powstaj¹. S³usznie
pan senator podnosi zas³ugi w³aœnie tych winow-
ców, którzy niew¹tpliwie z³o¿yli ogromn¹ ofiarê
cierpienia.

Proszê pañstwa, powstaje równie¿ kwestia, czy
nie wspomnieæ o osobach, które by³y uwiêzione
w ramach Procesu Szesnastu, wprawdzie przez
obce w³adze, bo moskiewskie, ale przecie¿ przy
wspó³udziale komunistów, którzy byli tutaj z so-
wieckiego nadania i pozwalali na dzia³ania tego
typu, instalowali ten nowy, niby to rajski system.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Dziêkujê œlicznie.)
Je¿eli chodzi o dyskusjê, to w tej chwili zapisa³

siê pan Andrzejewski.
Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przesz³oœæ jest elementem naszej to¿samoœci,

kultury, jêzyka. Bardzo wa¿nym elementem jest
równie¿ sztafeta pokoleñ, które wnios³y swój
wk³ad w to, ¿ebyœmy dzisiaj mogli ¿yæ w wolnej
Polsce. Nad uchwa³¹ procedowano w Senacie trzy
miesi¹ce. Mam wra¿enie, ¿e by³ to wystarczaj¹cy
czas, ¿eby dojrzeæ do jej uchwalenia. Uchwa³a da-
je wyraz chêci uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego, ale tak naprawdê
ca³e Polskie Pañstwo Podziemne by³o jednym
wielkim ogniskiem oporu. Wa¿ny by³ te¿ czynny
udzia³ Koœcio³a katolickiego, bez którego wspar-
cia równie¿ nie zaistnia³aby tak wielka, scalaj¹ca
ludzi wola oporu. Ta pamiêæ jest spoiwem, które
tworzy w ramach dzisiejszej cywilizacji i odmien-
nej kultury, wœród ró¿nych ugrupowañ politycz-
nych i ludzi o ró¿nych pogl¹dach, poczucie wspól-
noty narodowej w rozumieniu wieloetnicznym,
z tolerancj¹, przy zachowaniu ci¹g³oœci z najlep-
sz¹ tradycj¹ naszych przodków. Odrodzony Senat
Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., po konferen-
cji z udzia³em wybitnych przedstawicieli ró¿nych
politycznych i historycznych szkó³ oraz opcji,
podj¹³ w tej sali uchwa³ê o przywróceniu ci¹g³oœci
miêdzy Drug¹ i Trzeci¹ Rzecz¹pospolit¹. Nasza
uchwa³a wpisuje siê w wówczas sformu³owane
stanowisko Senatu. Nie bêdê go w ca³oœci cyto-
wa³. Powiem tylko, ¿e zawiera³o ocenê tego, czym

by³a Polska Ludowa, i okreœla³o, jaka Polska ma
byæ. Na pewno jesteœmy na drodze do takiej
Trzeciej Rzeczypospolitej – chocia¿ jeszcze jej nie
ma – jak j¹ wtedy widzia³ Senat.

Dziêkujê wszystkim, którzy z³o¿yli ten wnio-
sek. Myœlê, ¿e mo¿emy poprawiaæ siebie, ale na
pewno trzeba równie¿ oceniaæ w ca³ej z³o¿onoœci
to, co stanowi zaplecze naszej to¿samoœci i daje
motywacjê. Dzia³anie tych ludzi jest wzorem dzia-
³ania na przysz³oœæ.

Oczywiœcie Konspiracyjne Wojsko Polskie te¿
zas³uguje na osobn¹ uchwa³ê, ale ka¿da z czêœci
sk³adowych, które tworzy³y ró¿ne formy oporu,
które podejmowa³y akcjê i dzia³anie, zas³uguje na
osobn¹ uchwa³ê. Dzisiaj potraktujmy to jako pe-
wien symbol, uczczenie tych wszystkich, którzy
przelali krew, poœwiêcili swoje ¿ycie, w³o¿yli swój
wysi³ek w dzia³alnoœæ na rzecz Najjaœniejszej
i Niepodleg³ej Rzeczypospolitej. Dziêkujê tym,
którzy przyczynili siê do powstania tej uchwa³y
i mam nadziejê, ¿e przyjmiemy j¹ jednog³oœnie,
nawet w szerszym zakresie, ni¿ jej literalna treœæ
zapisana w druku nr 877S. Dziêkujê.

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

pana.
Informujê, ¿e pan senator Czes³aw Ryszka z³o-

¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u*.
Teraz moglibyœmy przyst¹piæ do trzeciego czy-

tania. To trzecie czytanie objê³oby jedynie g³oso-
wanie, ale zostanie on przeprowadzone razem
z innymi g³osowaniami dotycz¹cymi pozosta³ych
punktów porz¹dku obrad.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: informacja
Ministra Skarbu Pañstwa na temat przebiegu pry-
watyzacji sektora elektroenergetycznego.

Witam pana Jana Burego, ministra Skarbu
Pañstwa. Witam pani¹ prezes Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Ma³gorzatê Krasno-
dêbsk¹-Tomkiel i zastêpcê prezesa Urzêdu Regu-
lacji Energetyki, pana Marka Woszczyka. Witam
pañstwa.

Panie Ministrze, proszê bardzo o zabranie g³o-
su i przedstawienie informacji Wysokiej Izbie.

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W ubieg³ym tygodniu prezentowa³em podobn¹

informacjê przed senatorami Rzeczypospolitej na
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posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej. Jeœli
chodzi o sektor elektroenergetyczny, to minister
Skarbu Pañstwa realizuje plan prywatyzacji,
opieraj¹c siê na dokumentach rz¹dowych przyjê-
tych podczas tej kadencji Sejmu przez rz¹d koali-
cyjny Platformy i PSL, a tak¿e na dokumentach,
które powsta³y wczeœniej, za poprzednich rz¹dów.
Chodzi o „Plan prywatyzacji na lata 2008–2011”
przyjêty w kwietniu 2008 r. i o jego aktualizacjê –
to te¿ jest uchwa³a Rady Ministrów – pod nazw¹
„Kluczowe spó³ki do prywatyzacji w latach
2009–2010” z sierpnia 2009 r. oraz o „Program dla
elektroenergetyki” przyjêty przez Radê Ministrów
w marcu 2006 r., wtedy jeszcze by³ poprzedni
rz¹d. Najwa¿niejszym, kluczowym dokumentem,
który spaja te oba programy, jest dokument przy-
jêty przez Radê Ministrów w listopadzie w roku
ubieg³ym „Polityka energetyczna Polski do
2030 r.”. To jest dokument, który okreœla ramy…
pewn¹ strategiê rozwoju elektroenergetyki na
najbli¿sze dwadzieœcia lat, a tak¿e energetyki
w ogóle, energetyki szeroko rozumianej, chodzi
o zasoby surowcowe, wêgiel, ropê, gaz. I tutaj is-
totnym obszarem jest elektroenergetyka jako
bran¿a, jako bardzo wa¿ny dzia³ gospodarki naro-
dowej. Jednym z za³o¿eñ tego dokumentu przyjê-
tego przez Radê Ministrów w roku ubieg³ym jest
to, i¿ Skarb Pañstwa docelowo ma zachowaæ
w dwóch g³ównych spó³kach pakiety wiêkszoœcio-
we i kontrolne. W tym dokumencie okreœla siê, ¿e
Skarb Pañstwa zachowa wiêkszoœciowy pakiet
kontrolny w Polskiej Grupie Energetycznej, czyli
minimum 50% plus 1% akcji Skarbu Pañstwa.
A jeœli chodzi o drug¹ bardzo wa¿n¹ spó³kê, Ener-
getykê Po³udnie, Grupê Tauron, to chcemy, aby
Skarb Pañstwa zachowa³ tak zwany pakiet korpo-
racyjny, tak samo jak na przyk³ad mamy dzisiaj
w Orlenie: pañstwo jest w³aœcicielem istotnym,
ale niekoniecznie wiêkszoœciowym. Posiadamy
korporacyjn¹ kontrolê nad t¹ spó³k¹, de facto de-
cydujemy o jej losach w przysz³oœci. I po pozbyciu
siê przez Skarb Pañstwa akcji Tauronu, po jego
debiucie na gie³dzie 30 czerwca, Skarb Pañstwa
posiada w tej firmie mniej ni¿ 50% akcji. Dwie po-
zosta³e grupy energetyczne, mianowicie poznañ-
ska firma Enea i gdañska Energa SA, po ponow-
nym skonsolidowaniu kilka lat temu, wed³ug
strategii rz¹du maj¹ byæ przez resort skarbu
w pe³ni sprywatyzowane.

Chcê pañstwu powiedzieæ, i¿ te cztery grupy…
A jeszcze jest pi¹ta, doœæ istotna firma: PAK, P¹t-
nów – Adamów – Konin, w której pañstwo posiada
dzisiaj 50% swoich akcji. Drugie 50% posiada ak-
cjonariusz, który zakupi³ te akcje dziesiêæ lat te-
mu – chodzi o Elektrim. Dzisiaj Elektrim jest
w stanie upad³oœci, ten dziesiêcioletni proces
z trudem siê koñczy. I trudno nam dokoñczyæ tê
prywatyzacjê w³aœnie ze wzglêdu na ró¿ne prawne

zawi³oœci, choæ nie tylko, tak¿e te zwi¹zane
z upad³oœci¹ inwestora, czyli Elektrimu. Tak ¿e
ten proces dalszej prywatyzacji PAK SA trwa doœæ
d³ugo.

Polska Grupa Energetyczna po swoim debiucie
gie³dowym 6 listopada 2009 r., sprzedaj¹c na tym
rynku doœæ du¿y pakiet swoich akcji, pozyska³a
na inwestycje oko³o 6 miliardów z³. Tyle mniej
wiêcej wynosi³a suma pieniêdzy, jakie wp³ynê³y
do spó³ki z podwy¿szenia kapita³u po debiucie
gie³dowym 6 listopada. PGE to najwa¿niejsza dla
Polski grupa energetyczna, która docelowo, jak
siê okreœla, bêdzie realizowaæ rz¹dowy program
budowy energetyki j¹drowej w Polsce, bêdzie lide-
rem tego projektu, choæ nie sama, bo przecie¿ pro-
gram jest tak du¿y i tak kosztowny, ¿e sama by so-
bie z tym problemem na pewno nie poradzi³a. Jeœ-
li chodzi o technologie, a tak¿e o wsparcie finan-
sowe, to w tej chwili Polska Grupa Energetyczna
poszukuje podmiotów zewnêtrznych, rozmawia
z firmami francuskimi, japoñskimi, koreañskimi,
amerykañskimi. I od inwestora, od jego propozy-
cji oraz od cen bêdzie zale¿eæ, która z firm stanie
siê partnerem dla PGE w budowie energetyki j¹d-
rowej. Obecnie PGE powo³a³o spó³kê zale¿n¹
„Energetyka J¹drowa”, która przygotowuje doce-
lowo te w³aœnie projekty zwi¹zane z inwestycjami
w energetyce j¹drowej. Polska Grupa Energetycz-
na jest firm¹, która dzisiaj posiada 40% udzia³u
w rynku produkcji energii w Polsce, a wiêc jest to
g³ówny producent energii elektrycznej w Polsce,
w du¿ej mierze opieraj¹cej siê na zasobach wêglo-
wych. Chodzi mianowicie w du¿ej mierze o wêgiel
brunatny, w czêœci tak¿e o kamienny, ale to udzia³
wêgla brunatnego jest najwiêkszy w produkcji
energii. Polska Grupa Energetyczna wed³ug da-
nych na koniec roku 2009 ma 29% rynku sprze-
da¿y energii w Polsce.

Drug¹ tak¹ grup¹, która jest istotna z punktu
widzenia i produkcji, i sprzeda¿y energii, jest Tau-
ron Polska Energia SA. To druga firma, w której
pañstwo zachowuje kontrolê korporacyjn¹. Tau-
ron ma 15% udzia³u w rynku produkcji energii
elektrycznej, to s¹ dzisiaj g³ównie elektrownie na
wêgiel kamienny. I chcê tu zaznaczyæ, ¿e wiêk-
szoœæ firm, które dzisiaj produkuj¹ w Polsce ener-
giê, prawie w 95% produkuj¹ energiê z wêgla ka-
miennego lub brunatnego. O C02 i procesach,
które wokó³ CO2 tocz¹ siê w Unii Europejskiej, nie
bêdê mówi³. Pañstwo sami wiecie, jaki problem
wygeneruje to w przysz³oœci dla pañstwa polskie-
go, dla naszej elektroenergetyki i ca³ej naszej go-
spodarki. Ale Tauron, PGE, zreszt¹ tak jak Enea
czy Energa, maj¹ w swoich zasobach bloki wêglo-
we. S¹ to w wiêkszoœci bloki, które licz¹ sobie od
trzydziestu do czterdziestu lat. S¹ to bloki, które
dochodz¹ ju¿ do momentu ich fizycznego wyczer-
pania, tak ¿e praktycznie za dziesiêæ do piêtnastu
lat wiêkszoœæ z nich niestety bêdzie musia³a byæ
wy³¹czona z eksploatacji, chyba ¿e przejdzie
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gruntowne remonty lub ¿e zast¹pi siê je nowymi
blokami wêglowymi, gazowymi lub jeszcze inny-
mi. Tauron Polska Energia te¿ ma dzisiaj doœæ is-
totn¹ pozycjê na rynku sprzeda¿y energii elektry-
cznej w Polsce, bowiem ma tylko o 3% mniej ryn-
ku sprzeda¿y energii ni¿ PGE, czyli 26%. To grupa
Tauron.

Nastêpnym istotnym podmiotem produku-
j¹cym w Polsce energiê elektryczn¹ jest PAK, to
znaczy elektrownia P¹tnów – Adamów – Konin. To
jest ci¹gle oko³o 12% produkcji energii elektrycz-
nej w Polsce.

Kolejnym wa¿nym podmiotem jest Enea, w któ-
rej grupie znajduje siê elektrownia Kozienice ze
swoimi prawie 3 tysi¹cami MW mo¿liwoœci pro-
dukcyjnych, bo takie bloki s¹ tam zlokalizowane.
Enea ma 8% rynku produkcji energii elektrycznej
i oko³o 16% rynku sprzeda¿y energii elektrycznej
w Polsce.

Gdañska Energa, czwarta istotna polska grupa
energetyczna, ma tylko 2% produkcji energii elek-
trycznej z jednej elektrowni Ostro³êka i kilku ma-
³ych elektrowni wodnych – Ostro³êka jest najwa¿-
niejszym producentem dla grupy Energa SA – ale
w rynku sprzeda¿y energii Energa Gdañska SA
ma ju¿ prawie 15% udzia³u.

To s¹ g³ówne polskie podmioty, dzisiaj jeszcze
z kontrolnym pakietem pañstwa, wszystkie te
spó³ki, które maj¹ taki udzia³ w produkcji i sprze-
da¿y. Inne podmioty, jak GDF Suez, Vattenfall,
RWE, ÈEZ, te¿ s¹ w Polsce obecne, produkuj¹,
maj¹ w³asne bloki wytwórcze, maj¹ te¿ udzia³
w rynku, ale s¹ to ci¹gle jeszcze podmioty nieis-
totne, jeœli chodzi o globalne spojrzenie na rynek
produkcji i sprzeda¿y energii w Polsce.

Proszê pañstwa, co do ostatnich trzech lat –
prawie trzech, skoro mówimy o tysi¹cu dniach,
wiêc bez ma³a trzy lata, one min¹ niebawem – mi-
nister Skarbu Pañstwa Aleksander Grad, rozpo-
czynaj¹c swoj¹ pracê w resorcie, zasta³ cztery pio-
nowo zintegrowane grupy energetyczne. I we
wszystkich tych czterech grupach energetycz-
nych w koñcówce 2007 r. Skarb Pañstwa mia³
100% swoich udzia³ów, tylko w PAK, elektrowni
P¹tnów – Adamów – Konin, by³o to 50%. Dzisiaj po
tym tysi¹cu dni mo¿na powiedzieæ, i¿ Polska Gru-
pa Energetyczna jest spó³k¹ publiczn¹, gie³dow¹,
Skarb Pañstwa posiada w niej dzisiaj 85% akcji,
z tym ¿e w tych 85% oko³o 10% to s¹ akcje nale¿ne
pracownikom. Pracownicy w³aœnie w tym roku
zaczynaj¹ nabywanie tych akcji PGE poprzez kon-
wersjê. I myœlê, ¿e w ci¹gu najbli¿szego roku wiêk-
szoœæ pracowników, emerytów i by³ych pracowni-
ków te akcje im nale¿ne odbierze. To jest doœæ po-
kaŸna grupa ludzi, kilkadziesi¹t tysiêcy osób, któ-
rzy s¹ do nich uprawnieni. Tak wiêc prawie 10%
tych akcji trafi niebawem w rêce pracowników
i by³ych pracowników ca³ej grupy energetycznej.

Docelowo minister w przysz³ym roku czy w nastêp-
nych latach, bo uchwa³y dopuszczaj¹ tak¹ mo¿li-
woœæ, bêdzie móg³ jeszcze poprzez gie³dê, rynek
publiczny, sprzedaæ czêœæ swoich aktywów, tak ¿e-
by zachowaæ minimum 51% kontrolnego kapita³u
pañstwa w tej¿e w³aœnie grupie energetycznej.

Tauron jest tak¿e firm¹ publiczn¹, 30 czerwca
tego roku odby³o siê jej upublicznienie. Minister
Skarbu Pañstwa dzisiaj posiada w PGE prawie
37% akcji, to oczywiœcie akcje Skarbu Pañstwa,
a reszta to akcjonariusze indywidualni i zbiorowi,
instytucjonalni. Oko³o dwieœcie trzydzieœci tysiê-
cy osób zapisa³o siê do kupna akcji Tauronu
w czerwcu, gdy by³ przygotowany jego debiut.
I tak¿e w tej grupie gros, kilkanaœcie procent, to
pracownicy Tauronu, którzy maj¹ swoje akcje
w tej spó³ce.

Poznañska Enea by³a spó³k¹ najwczeœniej
upublicznion¹ na Gie³dzie Papierów Wartoœcio-
wych, to sta³o siê jeszcze w listopadzie roku 2008.
W Enei Skarb Pañstwa dzisiaj posiada 60,5% ak-
cji, z tym ¿e niespe³na 10% akcji nale¿y siê praco-
wnikom. I ten proces wydawania pracownikom
bezp³atnych akcji w tej spó³ce zosta³ rozpoczêty,
a kiedy siê zakoñczy, to Skarb Pañstwa bêdzie po-
siada³ 51% akcji w poznañskiej firmie energetycz-
nej Enea.

Ostatni¹ spó³k¹ z tej grupy czterech du¿ych
skonsolidowanych podmiotów energetycznych
jest gdañska Energa, w której Skarb Pañstwa dzi-
siaj – bo pracownicy te¿ nabywaj¹ swoje akcje –
posiada prawie 85% akcji. Pozosta³a grupa to s¹
akcje nale¿ne pracownikom. I pracownicy Energi
gdañskiej s¹ ju¿ w czêœci posiadaczami, a czêœæ
pewnie w najbli¿szym czasie stanie siê posiada-
czami akcji w gdañskiej Grupie Energa.

Minister skarbu zdecydowa³, i¿ te dwie spó³ki,
Enea SA i Energa SA, bêd¹ jeszcze w tym roku
w pe³ni sprywatyzowane. Do inwestorów bran¿o-
wych na rynku energetycznym skierowaliœmy
zaproszenie do negocjacji. Dotyczy ono w³aœnie
sprzeda¿y 51% akcji Enei SA i do dnia 13 sier-
pnia tego roku, do dzisiaj, tak?, do dzisiaj, sp³y-
waj¹ oferty wstêpne. Zainteresowanie zakupem
51% Enei na dzisiaj jest, ono wydaje siê – ¿eby
tylko nie zapeszyæ – du¿e. Kilkanaœcie firm po-
bra³o memoranda i podpisa³o porozumienie o za-
chowaniu poufnoœci w tym procesie. Czekamy
dzisiaj do godziny 24.00, zobaczymy, ile podmio-
tów z³o¿y oferty wstêpne. Potem, po zbadaniu fir-
my, po zakwalifikowaniu czêœci lub wszystkich
podmiotów do dalszego etapu, bêdzie mo¿liwoœæ
zbadania firmy w procesie due diligence, a nastê-
pnie bêdzie czas na z³o¿enie ofert wi¹¿¹cych na
zakup poznañskiej Enei.

W podobnej sytuacji jest gdañska Energa SA,
minister skarbu rozpisa³ ju¿ zaproszenia do nego-
cjacji, og³osi³ je publicznie i do 16 sierpnia czeka-
my na oferty wi¹¿¹ce. W przypadku gdañskiej
Energi oferty wstêpne z³o¿y³o kilka firm. Minister
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skarbu i zespó³ przygotowuj¹cy negocjacje oce-
niali te oferty z³o¿one wczeœniej i zakwalifikowali
do dalszego etapu, do etapu badania firmy, piêæ
podmiotów. I tak do dalszego badania zakwalifi-
kowaliœmy: czesk¹ du¿¹ gie³dow¹ grupê energety-
czn¹, GDF Suez, francuskiego du¿ego inwestora
bran¿owego, konsorcjum Kulczyk Holding – tu
chodzi te¿ o partnerów – Polsk¹ Grupê Energety-
czn¹ i EPH, czesk¹ firmê energetyczn¹. Tych piêæ
podmiotów z³o¿y³o oferty wstêpne na niez³ym po-
ziomie, dlatego zosta³y zakwalifikowane do dru-
giego etapu. Z tego, co wiem, na razie tylko z ko-
munikatów prasowych, medialnych i interneto-
wych, wczoraj i przedwczoraj ÈEZ wycofa³ siê
z dalszego etapu negocjacji, czyli nie z³o¿y oferty
wi¹¿¹cej, oœwiadczy³ to zarz¹d ÈEZ chyba we wto-
rek, a w œrodê oficjalnie ukaza³y siê komunikaty
prasowe. Tak wiêc ÈEZ nie z³o¿y oferty na zakup
gdañskiej Energi, czyli na placu boju, do z³o¿enia
oferty wi¹¿¹cej do 16 sierpnia pozosta³y w tej
chwili cztery podmioty, które wymieni³em. Mini-
ster skarbu to rozstrzygnie, bior¹c pod uwagê to,
który z nich zaoferuje najlepsz¹ cenê, dobry pa-
kiet inwestycyjny, a tak¿e który wynegocjuje z za-
³og¹ pakiet spo³eczny, bowiem zawsze wszystkim
inwestorom dajemy tak¹ mo¿liwoœæ, maj¹ oni
czas na negocjacje z za³og¹. Chcê zaznaczyæ, ¿e
energetyka jest bran¿¹, w której pakiety spo³ecz-
ne s¹ doœæ, ¿e tak powiem, bogate. W momencie,
kiedy budowano plan konsolidacji pionowej
w energetyce, ówczesne w³adze, ówczesny mini-
ster skarbu, w zamian za zgodê spo³eczn¹ na tê
w³aœnie konsolidacjê, podpisa³ ze stron¹ spo³ecz-
n¹ doœæ du¿e, bo prawie dziesiêcioletnie, pakiety
gwarancji zatrudnieniowych. Dzisiaj te pakiety s¹
wa¿ne dla strony spo³ecznej, bo gwarantuj¹ lu-
dziom pracê, stabilizacjê rodzinn¹, zawodow¹
i ¿yciow¹, jednak dla firm, które s¹ dzisiaj na ryn-
ku publicznym – i które powinny pokazywaæ pro-
gramy oszczêdnoœciowe, robiæ du¿¹ restruktury-
zacjê – jest to, niestety, obci¹¿enie niepozwalaj¹ce
na podjêcie wiêkszych dzia³añ, maj¹cych na celu
restrukturyzacjê wewnêtrzn¹ w firmach.

Dzisiaj najwiêksza restrukturyzacja jest w Pol-
skiej Grupie Energetycznej, w najwiêkszej firmie
w Polsce. W³aœnie w tym tygodniu prowadzone s¹
w niej procesy konsolidacyjne. W Polskiej Grupie
Energetycznej jest oko³o dwustu spó³ek zale¿-
nych, funkcjonuj¹cych jako spó³ki akcyjne czy
spó³ki z o.o., jest osiem spó³ek dystrybucyjnych,
osiem spó³ek obrotu, to jest tak zwany handel
energi¹, jest te¿ kilkanaœcie spó³ek wytwórczych,
wydobywczych. Zarz¹d PGE zaproponowa³ – tak-
¿e akcjonariuszom, kiedy PGE wchodzi³a na
gie³dê – ¿e przeprowadzi proces g³êbokiej wewnê-
trznej konsolidacji w firmie. I tak z oœmiu spó³ek
dystrybucyjnych powstanie jedna spó³ka z siedzi-
b¹ w Lublinie; z oœmiu spó³ek obrotu powstanie

jedna spó³ka z siedzib¹ w Rzeszowie; tak zwana
energetyka odnawialna tak¿e bêdzie skonsolido-
wana, z siedzib¹ w Warszawie, zaœ segment ener-
getyki zwi¹zany z wydobyciem surowca i wytwa-
rzaniem energii, czyli wszystkie kopalnie i elek-
trownie, tak¿e bêdzie skonsolidowany, a swoj¹
siedzibê bêdzie mia³ w Be³chatowie, to bêdzie te¿
pion wydobywczo-wytwórczy. Konsolidacja spra-
wi – tak przynajmniej oblicza zarz¹d i tak pokazu-
je to na zewn¹trz, tak¿e na rynku – ¿e roczne osz-
czêdnoœci wewn¹trz grupy bêd¹ wynosiæ od oko³o
1 miliarda z³ do 1,5 miliarda z³. To bêd¹ oszczê-
dnoœci wewn¹trz grupy z tytu³u takich prostych
wewnêtrznych konsolidacyjnych dzia³añ, które
s¹ przeprowadzane w tej chwili. Myœlê, ¿e 1 wrzeœ-
nia PGE bêdzie ju¿ inn¹ firm¹, jeœli chodzi o we-
wnêtrzn¹ strukturê zarz¹dzania, o jakoœæ za-
rz¹dzania.

Powiem jeszcze o istotnych podmiotach, które
mo¿e nie s¹ a¿ tak wielkie i a¿ tak nie dzia³aj¹ na
rynek wytwarzania, wydobycia i sprzeda¿y ener-
gii, czyli o mniejszych elektrociep³owniach czy
elektrowniach, bo czêœæ z nich zosta³a sprywaty-
zowana. Na przyk³ad elektrociep³owniê „Legnica”
w ubieg³ym roku naby³a spó³ka zale¿na od
KGHM. KGHM potrzebowa³a du¿o energii i choæ
mog³a budowaæ w³asne zasoby, uzna³a, ¿e nabê-
dzie doœæ du¿e aktywa tej elektrociep³owni. Jeste-
œmy tak¿e na etapie koñcowym prywatyzacji
dwóch elektrociep³owni na Œl¹sku, „Zabrze” i „By-
tom”, to s¹ dwie du¿e elektrociep³ownie, ale bar-
dzo stare, powiedzia³bym, ¿e de facto zakoñczy³y
ju¿ swój ¿ywot fizyczny. I znalaz³ siê inwestor, któ-
ry z³o¿y³ ofertê wi¹¿¹c¹, firma Fortum z Finlandii,
która chce kupiæ od nas, od Skarbu Pañstwa, te
dwa podmioty i chce zainwestowaæ oko³o 1,5 mi-
liarda z³ na zbudowanie w tym miejscu nowego
bloku energetycznego, który zast¹pi stary blok.

Jesteœmy te¿ na etapie koñcowym, ale dzisiaj
nie wiemy, czy powiedzie siê ca³y proces bardzo
trudnej prywatyzacji Zespo³u Elektrowni P¹tnów-
-Adamów-Konin SA w Wielkopolsce. Prywatyzu-
jemy tam 50% w³asnoœci Skarbu Pañstwa, razem
z dwoma kopalniami wêgla brunatnego, „Konin”
i „Adamów”, które s¹ zintegrowane, zagregowane,
de facto stanowi¹ jeden organizm. Z tym, ¿e jakoœ
tak siê sta³o historycznie, ¿e wszystkie te trzy or-
ganizmy maj¹ innych w³aœcicieli i wszystkie trzy
s¹ osobnymi podmiotami prawnymi. Dla dobra
tego regionu, dla jego przysz³oœci, a tak¿e dla in-
westycji, potrzebny jest spójny inwestor, jeden we
wszystkich tych podmiotach. Zosta³y z³o¿one
dwie oferty, prowadzimy proces negocjacji i zoba-
czymy, która z nich znajdzie siê na finiszu, no i czy
oczywiœcie dojdzie do prywatyzacji, bo jeszcze ce-
na za 50% ZE PAK i za osiemdziesiat kilka procent
kopalni „Konin” i „Adamów” musi zostaæ zaapro-
bowana przez ministra skarbu.

S¹ te¿ inne wa¿ne spó³ki, choæ o wiele mniejsze.
Jedn¹ z nich jest Nadwiœlañska Spó³ka Energety-
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czna na Œl¹sku, któr¹ chcemy, jako Skarb Pañ-
stwa, wnieœæ do Kompanii Wêglowej SA. Decyzjê
o wniesieniu tej spó³ki do Kompanii Wêglowej ju¿
w tej chwili wstêpnie podj¹³ Komitet Sta³y Rady
Ministrów, jej obecnoœæ tam jest bowiem niezbêd-
nym elementem pracy tego kompleksu górnicze-
go na tym obszarze. Spó³k¹, któr¹ te¿ chcemy
sprywatyzowaæ, jest Zespó³ Elektrowni Wodnych
w Niedzicy. Jest Towarowa Gie³da Energii, której
Skarb Pañstwa ma ju¿ niewiele, bo oko³o 23%, ak-
cji. Tak wiêc, jeœli chodzi o te mniejsze podmioty,
Skarb Pañstwa nie ma w nich na tyle znacz¹cych
pakietów, ¿eby chcia³by i potrzebowa³by je prywa-
tyzowaæ.

Naszym za³o¿eniem, naszym g³ównym celem
jest, aby PGE i Tauron, Energetyka Po³udnie, by³y
pod istotnym wp³ywem pañstwa. Strategia rz¹do-
wa do 2030 r. zak³ada, ¿e te dwa podmioty maj¹
gwarantowaæ bezpieczeñstwo energetyczne.
W razie potrzeby maj¹ byæ tymi podmiotami,
a szczególnie ma nim byæ PGE, które docelowo bê-
d¹ budowaæ siln¹ pozycjê, bêd¹ takim europej-
skim czempionem w Europie Œrodkowej i Wscho-
dniej. Chodzi tu o zbudowanie silnej pozycji, pod
wzglêdem produkcji i rynku, na obszarze Polski
i na obszarze Europy Œrodkowej i Wschodniej.

Myœlê, ¿e to by³oby na tyle. Ta informacja pew-
nie daje pañstwu obraz tego, co w ostatnim czasie
zrealizowa³ minister skarbu, a tak¿e tego, jak pro-
cesy prywatyzacyjne Skarbu Pañstwa przebiega³y
w sektorze elektroenergetycznym. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Tylko uzupe³niê jeszcze listê pytaj¹cych.
Bêdzie mia³ pan ca³¹ seriê pytañ, Panie Mini-

strze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Tak myœla³em.)
W takim razie, ¿eby panowie senatorowie – bo

na razie pytaj¹ sami panowie – wiedzieli, w jakiej
kolejnoœci bêd¹ zadawali pytania, odczytam listê
pytaj¹cych i bêdziemy...

O, Majkowski, dobrze. Pierwsza dama siê zapi-
sa³a… Zaraz, chwileczkê. Kleina jest zapisany,
dobrze.

Pan marsza³ek Borusewicz… Ale, Panie Mar-
sza³ku, pan jest w drugiej dziesi¹tce.

(Weso³oœæ na sali)
Panie Ministrze, bêdzie pan odpowiada³ po ka¿-

dych trzech pytaniach.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Dobrze.)
W takim razie czytam listê, ¿eby wszyscy wie-

dzieli, gdzie s¹ w tym rankingu. P.T. senatorowie:
Piotrowicz, Skurkiewicz, Wojciechowski, Pupa,

Rachoñ, Dobkowski, Gogacz, Andrzejewski, Klei-
na, Majkowski, pani senator Zaj¹c, panowie Sza-
leniec, Borusewicz, Kogut.

To powiedziawszy, oddajê g³os pierwszej trójce:
panowie senatorowie Piotrowicz, Skurkiewicz,
Wojciechowski.

Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Ministrze, nie mam nic przeciwko prywa-

tyzacji, ale trudno oprzeæ siê takiemu wra¿eniu,
¿e na przestrzeni dwudziestu lat Polski niepodleg-
³ej prywatyzacja koñczy³a siê najczêœciej upad³o-
œci¹ i likwidacj¹ firm. St¹d moje pytanie… Zdajê
sobie sprawê z tego, ¿e ono wykracza poza ramy
dzisiejszej dyskusji, ale mam gor¹c¹ proœbê, ¿eby,
je¿eli pan minister nie dysponuje tak¹ wiedz¹
w tej chwili, informacji udzielono mi w póŸniej-
szym czasie na piœmie. Pytanie brzmi: jaki jest los
firm sprywatyzowanych w ci¹gu ostatniego dwu-
dziestolecia? Ile z tych firm przetrwa³o, a ile zosta-
³o ju¿ ca³kowicie zlikwidowanych?

I kolejne pytanie. S¹ dziedziny gospodarki,
które maj¹ charakter strategiczny. W moim prze-
konaniu do nich niew¹tpliwie nale¿¹ huty, stocz-
nie, banki, cementownie, kopalnie, koleje itd.
Wszystkie one zosta³y ju¿ sprywatyzowane. Nie-
bawem do³¹czy do tego jeszcze energetyka. Czy
nie uwa¿a pan minister, ¿e tego rodzaju prywaty-
zacja zagra¿a polskiej racji stanu oraz godzi
w podstawy naszego bezpieczeñstwa pañstwowe-
go i narodowego?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Skurkiewicz, pytanie drugie w tej

serii.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze

dotyczy energetyki odnawialnej, producentów tak
zwanej bia³ej energii. Prawdopodobnie prywaty-
zowany bêdzie miêdzy innymi Zespó³ Elektrowni
Wodnych „Niedzica”. Czy nie obawia siê pan…
Czy podziela pan moje zdanie co do tego, ¿e zak³a-
dy, które produkuj¹ tê bia³¹ energiê, czyli energiê
ze Ÿróde³ odnawialnych, powinny pozostawaæ
w polskich rêkach? Wiadomo, ¿e mo¿e to byæ inte-
res dla inwestorów zagranicznych, bo póŸniej ta
wyprodukowana energia wejdzie do limitów pañ-
stw, z których pochodz¹ firmy, na przyk³ad Nie-
miec, Francji, Hiszpanii itd. A s¹ przecie¿ obo-
strzenia i my musimy siê z obowi¹zków wywi¹zaæ,
musimy wyprodukowaæ energiê odnawialn¹ na
okreœlonym poziomie.

I druga sprawa. Chodzi o energetykê, elektro-
wniê atomow¹, o której ostatnio doœæ sporo siê
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mówi. Czy tego typu przedsiêwziêcie powinno byæ
realizowane przez którykolwiek z podmiotów tutaj
wymienionych, na przyk³ad PGE, czy na przyk³ad
przez spó³kê, która by³aby powo³ana i stworzona
ze stuprocentowym udzia³em Skarbu Pañstwa?
Jakie jest w tej sprawie stanowisko Ministerstwa
Skarbu Pañstwa? Czy wspomagaæ podmiot, który
by budowa³ tak¹ elektrowniê, czy tworzyæ now¹
spó³kê, która by³aby tylko do tego przypisana?
Dziêkujê.

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

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

strze! Mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy elektro-
wni, które posiadaj¹ bloki starszego typu – tutaj
bêdzie chodzi³o chyba przede wszystkim o PAK –
mniej sprawne. Czy ich prywatyzacja jest w tym
momencie op³acalna? To dotyczy w³aœciwie wszy-
stkich, bo pan wspomina³, Panie Ministrze, ¿e jest
tam pewien problem… Ale mnie chodzi o te bloki,
które s¹ s³absze, mniej sprawne, w zwi¹zku
z czym zu¿ywaj¹ wiêcej wêgla i produkuj¹ wiêcej
dwutlenku wêgla, a co za tym idzie, ich eksploata-
cja jest du¿o dro¿sza.

Drugie pytanie jest zbli¿one do pytania senato-
ra Piotrowicza, jednak ma troszeczkê inny kon-
tekst. Chodzi mi o pewne bezpieczeñstwo energe-
tyczne, które w naszym klimacie musi byæ zape-
wnione. Czy prywatyzacja nie naruszy kwestii
bezpieczeñstwa energetycznego obywateli, które,
jak ju¿ mówi³em, jest dosyæ istotne?

I trzecie pytanie. Czy pojawienie siê energetyki
na gie³dzie bêdzie owocowa³o tym, ¿e ta energia
w gniazdku elektrycznym bêdzie tañsza? System
produkcji, system dystrybucji by³ budowany
przed wielu laty i jest to pojedynczy system. U nas
nie ma, jak dot¹d, alternatywnych dostaw ener-
gii. To znaczy, je¿eli przy drodze jest rozci¹gniêty
kabel, to jest to kabel wy³¹cznie jednej firmy, prze-
wa¿nie tej jednej firmy, o której wiemy. Czy
w zwi¹zku z tym nie istnieje zagro¿enie, ¿e jeœli
chodzi o gie³dê, to bêdzie mia³ miejsce dyktat ce-
nowy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, zaraz pan dojdzie do g³osu, ja

mam tylko nastêpuj¹ce proœby do wszystkich ko-
lejnych pytaj¹cych. Proszê o przestrzeganie regu-
³y jednej minuty i niepowtarzanie pytañ. Na przy-
k³ad problem bezpieczeñstwa energetycznego
Polski pojawi³ siê w pierwszych trzech pytaniach.

Ja proponowa³em, ¿eby do tego wiêcej nie wra-
caæ, bo to bêdzie nawi¹zywanie do tego samego
tematu.

A wiêc proszê, ¿eby te pytania mia³y wartoœæ
dodan¹ i mieœci³y siê w minucie.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Panie Marsza³ku! Senator Pietrewicz zada³ py-

tanie… Senator Piotrowicz, Pietrewicz to by³ kie-
dyœ minister skarbu, dlatego mi siê pomyli³o,
przepraszam. Senator Piotrowicz zada³ pytanie
nie o dziedzinê energetyki, ale generalnie o prywa-
tyzacjê. Muszê powiedzieæ tak. Na takie pytanie
nie odpowiem tu dziœ panu precyzyjnie, pewnie by
trzeba przygotowaæ analizê w postaci pracy habi-
litacyjnej albo doktorskiej, jak wygl¹da³y te proce-
sy w Polsce przez ostatnie dwadzieœcia lat. Ale od-
powiem panu mo¿e w sposób obrazowy… Wiele
firm sprywatyzowanych ma dzisiaj œwietn¹ kon-
dycjê, a wiele firm pañstwowych niesprywatyzo-
wanych upad³o, bo nie mia³o inwestora prywatne-
go. Wiele firm sprywatyzowanych trafi³o na fatal-
nego inwestora. Rynek, mo¿e z³y inwestor, z³y wy-
bór, problemy inwestora sprawi³y, ¿e firma upad-
³a. Ja bym tu nigdy nie stosowa³ takiego uogólnie-
nia, ¿e prywatne to z³e, a pañstwowe to œwietne.
Powiem, ¿e jest wrêcz przeciwnie. Dzisiaj na ryn-
ku s¹ firmy pañstwowe, które dlatego, ¿e ba³y siê
prywatyzacji albo ¿e nie by³o woli, ¿eby je sprywa-
tyzowaæ, upadaj¹. I nie tylko dziœ, od dwudziestu
lat upadaj¹ firmy pañstwowe, maleñkie i du¿e,
upadaj¹ huty. Mamy przyk³ad Stalowej Woli w re-
gionie podkarpackim, mamy przyk³ad sprywaty-
zowanej kilka lat temu huty „Krosno”, która by³a
firm¹ gie³dow¹ i upad³a. Przyczyn mog³o byæ wie-
le: problem z w³aœcicielem, mo¿e problem cen ga-
zu, mo¿e problem rynku szk³a, który siê zmienia.
Wszystko z³o¿y³o siê na to, ¿e upad³a du¿a prywat-
na firma, która dawa³a kilka tysiêcy miejsc pracy
w jednym regionie, by³ego województwa kroœ-
nieñskiego, czyli dzisiaj miasta i powiatu kroœ-
nieñskiego. Ale s¹ te¿ firmy, do których wszed³ in-
westor prywatny i inwestowa³ du¿e pieni¹dze, po-
dam nawet przyk³ad z pana regionu. Rok temu
sprywatyzowaliœmy firmê w Jedliczach, zak³ad
produkcji elementów energetycznych w Jedli-
czach. Zwi¹zkowcy nie chcieli wpuœciæ nowego
w³aœciciela do firmy. Ale w³aœciciel przyszed³ i mó-
wi: ja chcê tu inwestowaæ, chcê wy³o¿yæ pie-
ni¹dze, chcê zbudowaæ laboratorium, chcê zwiêk-
szyæ zatrudnienie, dam gwarancje zatrudnienia.
I dzisiaj tam siê mówi: dobrze, ¿e mamy takiego
inwestora bran¿owego, który bêdzie firmê rozwi-
ja³. S¹ przyk³ady firm, którym niestety to siê nie
powiod³o. Na przyk³ad Huta „Stalowa Wola”. Myœ-
lê, ¿e gdyby piêæ lat temu, osiem lat temu mia³a in-
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westora bran¿owego – mówiê „bran¿owego”, bo to
jest bardzo istotne – to byæ mo¿e nie prze¿y³aby
dramatu, który prze¿ywa³a w ci¹gu ostatnich
dwóch lat, czyli utraty rynków zbytu w czasie kry-
zysu œwiatowego, który j¹ de facto wyrzuci³ poza
rynek. Wierzymy mocno, ¿e w najbli¿szych mie-
si¹cach uda siê tê hutê sprywatyzowaæ. Jest bra-
ny pod uwagê bardzo dobry inwestor chiñski, któ-
ry byæ mo¿e da nowe rynki zbytu, ale tak¿e stwo-
rzy nowe miejsca pracy dla ludzi, którzy dzisiaj
czekaj¹ jak na zbawienie na kogoœ, kto przyjdzie,
kto stworzy miejsca pracy, da bezpieczeñstwo
zbycia towarów.

Pytanie jest naprawdê bardzo specyficzne, bo
widzimy, ¿e niektóre pañstwowe firmy sobie nie
poradzi³y. Przyk³adem s¹ chocia¿by niektóre pañ-
stwowe firmy zwi¹zane z komunikacj¹ samocho-
dow¹, tak zwane PKS. One nie da³y sobie rady, bo
komunikacja prywatna wypar³a z rynku pañ-
stwowe przewozy osobowe. Zmieni³ siê rynek,
wiêcej jest samochodów, komunikacja jest trochê
inna i one sobie z tym nie poradzi³y. Mamy tak¹
koncepcjê, ¿eby oko³o trzydziestu do piêædziesiê-
ciu PKS przekazaæ samorz¹dom gminnym, po-
wiatowym, wojewódzkim jako czêsto lepszym go-
spodarzom, jeœli chodzi o komunikacjê lokaln¹
i rozwi¹zanie tych problemów.

Jeœli chcia³by pan mieæ szczegó³ow¹ informa-
cjê, jak to wygl¹da³o na przestrzeni tych dwudzie-
stu lat, to na piœmie informacjê tak¹ przygotuje
departament analiz. Ten departament ma pe³n¹
informacjê faktograficzn¹ co do tego, jak ta sytua-
cja wygl¹da³a, gdzie nast¹pi³ leasing pracowni-
czy. Bo w latach dziewiêædziesi¹tych by³o mnó-
stwo firm, których akcje czy udzia³y dawano pra-
cownikom w leasing. Wiele z nich do dzisiaj œwiet-
nie sobie radzi, ale s¹ i takie, w przypadku których
zap³acono tylko dwie czy trzy raty i firma zosta³a
postawiona w stan upad³oœci.

Doœwiadczenia mamy wiêc przeró¿ne, ale ci¹g-
le szukamy takich rozwi¹zañ, ¿eby nie ryzykowaæ
i nie tworzyæ sytuacji, kiedy jedynym rozwi¹za-
niem bêd¹ inwestorzy. Skarb Pañstwa w wielu
spó³kach strategicznych dla pañstwa, dla gospo-
darki, dla bezpieczeñstwa, chce zachowaæ swoje
pakiety kontrolne. O tym bêdê jeszcze mówi³.
Chcemy tak¿e, ¿eby w niektórych obszarach pry-
watyzacja nastêpowa³a z udzia³em pracowników,
producentów. Mamy na przyk³ad w tej chwili pro-
gram prywatyzacji dla czterech gospodarstw ho-
dowlanych, tak zwanych SHiUZ, i chcemy, ¿eby
by³y one sprywatyzowane z udzia³em producen-
tów byd³a, nie wiem, koni czy innych gatunków
zwierz¹t, z udzia³em zwi¹zków hodowców czy
spó³dzielni hodowców.

Krajowa Spó³ka Cukrowa jest przyk³adem
spó³ki, która… Chcemy, ¿eby ta spó³ka zgodnie
z ustaw¹ zosta³a sprywatyzowana, ale z udzia³em

producentów, czyli plantatorów buraka cukrowe-
go. Idziemy w tym kierunku, w którym id¹ niektó-
re kraje Europy.

Jeœli chodzi o strategiczne, kluczowe spó³ki…
To jest te¿ pytanie pana Piotrowicza, który mówi³
o tym, ¿e zosta³y sprywatyzowane cementownie,
banki. Zosta³y sprywatyzowane, Panie Senatorze,
ale trudno powiedzieæ, nawet dzisiaj, kto to robi³.
Rz¹dy w Polsce by³y ró¿ne, lewicowe, pó³lewicowe,
prawicowe, nieca³e prawicowe, ale wszystkie mia-
³y na swoich sztandarach wypisane has³o: prywa-
tyzacja. Prywatyzacja Telekomunikacji Polskiej,
wielkich przedsiêbiorstw, banków. Dzisiaj trudno
powiedzieæ, który rz¹d sprywatyzowa³ wiêcej
przedsiêbiorstw i kiedy. To siê dzia³o w Polsce, te
procesy by³y nieuchronnym elementem transfor-
macji w gospodarce.

Dzisiaj zak³adamy, ¿e energetyka jest kluczo-
w¹ dziedzin¹. To jest prawda. Wiele krajów – Cze-
chy, Norwegia, Niemcy, Francja – kluczowe firmy
energetyczne… Na przyk³ad EDF, czeski ÈEZ,
Vattenfall w Szwecji czy RWE w Niemczech, choæ
to jest wprawdzie firma samorz¹dowa, ale
i gie³dowa… Wiele pañstw zachowuje swoje istot-
ne pakiety kontrolne w bran¿y energetycznej.
I my te¿ tak robimy.

Przyjêty jeszcze przez poprzedni rz¹d program
by³ taki, i¿ cztery pionowo skonsolidowane grupy
energetyczne bêd¹ sprywatyzowane, poprzez
gie³dê miêdzy innymi, ale w dwóch z nich zacho-
wane zostan¹ pakiety kontrolne. I my, powie-
dzia³bym, dochowujemy wiernoœci pomys³owi,
¿eby w przypadku PGE i Tauron, czyli najwa¿niej-
szych grupy energetycznych, zachowany zosta³
kontrolny, wiêkszoœciowy lub korporacyjny, pa-
kiet pañstwa. Chodzi o bezpieczeñstwo energety-
czne, istotne dla gospodarki, o produkcjê pr¹du,
o zasoby surowcowe, które tak¿e s¹, powie-
dzia³bym, elementem bezpieczeñstwa naszego
kraju. Chcemy zachowaæ nad tym kontrolê. Ale
¿eby budowaæ prawdziwy rynek i konkurencjê,
tak¿e cenow¹, o któr¹ któryœ z panów senatorów
przed momentem pyta³, to trzeba wpuœciæ na ten
rynek prywatnego w³aœciciela, bo za chwileczkê
jeden czy dwóch pañstwowych stworz¹ nam mo-
nopol. I jaki wtedy bêdzie mieæ sens zasada TPA,
jaki bêdzie mia³o sens uwolnienie rynku europej-
skiego? Bo jeœli zbudujemy wystarczaj¹c¹ liczbê
interkonektorów, które umo¿liwi¹ po³¹czenia
transgraniczne, to za chwilê mo¿e byæ tak, ¿e za-
sada TPA, czyli swobodnego dostêpu do energii od
dowolnego dostawcy… Mo¿e byæ tak, ¿e senator
Piotrowicz za rok – chocia¿ mo¿e i dzisiaj – powie:
chcê, ¿eby pr¹d dostarcza³a mi nie PGE, która ro-
bi to w tej chwili, ale Energa z Gdañska. I oni bêd¹
musieli panu pr¹d dostarczyæ. Niewa¿ne, czyje s¹
linie przesy³owe – bêd¹ musieli ten pr¹d panu do-
starczyæ. Bêdzie pan chcia³ za kilka lat, bo dziœ to
bêdzie jeszcze doœæ trudne, choæ prawnie dopusz-
czalne, ¿eby panu dostarczy³a energiê firma
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z W³och? Dostarczy. Na tym polega wolny rynek,
który siê ci¹gle buduje. W roku 2008 raptem kil-
kanaœcie podmiotów, no mo¿e kilkadziesi¹t,
zmieni³o dostawcê pr¹du. W 2009 r. dostawcê
pr¹du w Polsce, zgodnie z prawem, zmieni³o ju¿
prawie tysi¹c dwieœcie odbiorców. Ilu ich bêdzie
w 2010 r.? Nie wiemy. Ale ten proces ju¿ siê zacz¹³
w Polsce. To jest element konkurencji.

Elementem konkurencji jest tak¿e gie³da. Do-
tychczas czêsto by³o tak, ¿e grupy energetyczne,
powiedzia³bym, wewn¹trz produkowa³y energiê
i wewn¹trz j¹ sprzedawa³y. Niektóre musia³y tê
energiê kupiæ na rynku, bo nie wytwarza³y jej pod
dostatkiem. Teraz jest ten obowi¹zek gie³dowy,
który przyj¹³ Sejm Rzeczypospolitej, tak¿e Senat
pracowa³ nad t¹ ustaw¹, jest wiêc pewien przy-
mus. W tym roku, przysz³ym i nastêpnym pewna
czêœæ energii bêdzie musia³a byæ skierowana do
odbiorców poprzez gie³dy energii. To miêdzy inny-
mi spowoduje, ¿e poda¿ i popyt zostan¹ wykreo-
wane, a cena bêdzie siê ustalaæ tak naprawdê na
gie³dzie miêdzy potencjalnym sprzedawc¹ a od-
biorc¹ tej energii.

Czy ceny bêd¹ wy¿sze, czy ni¿sze? Trudno to
przewidzieæ. Tak naprawdê to nie firma, tylko
gie³da ustali, jaki bêdzie popyt i jaka bêdzie cena.
Chcê jednak powiedzieæ, i¿ opowieœci o tych na-
szych niskich cenach zaczynaj¹ ju¿ byæ tylko mi-
tem. Pamiêtajmy, ¿e co roku emisja CO2 bêdzie
obci¹¿aæ nas dodatkow¹ kontrybucj¹. Ceny na
CO2 wynosz¹ dzisiaj 12–15 euro za tonê, ale nie-
którzy przewiduj¹, ¿e za lat dziesiêæ mog¹ wynosiæ
100 euro za tonê. Musimy wiêc inwestowaæ w in-
ne Ÿród³a, w tym w energiê j¹drow¹, ¿eby zacz¹æ
budowaæ alternatywê wobec tej drogiej energetyki
wêglowej, jaka niestety jest w Europie.

Bardzo wa¿ne, jeœli chodzi o cenê, jest to… Dzi-
siaj nie jest ju¿ tak, jak jeszcze piêæ lat temu, kiedy
cena energii w Niemczech by³a wy¿sza. By³y takie
miesi¹ce letnie, ¿e w ci¹gu jednego dnia w niektó-
rych pasmach cena energii w Niemczech by³a ni¿-
sza ni¿ w Polsce. Ju¿ nie jest tak, ¿e my jesteœmy
niczym wyspa na tym rynku i nic siê nie wydarzy.
Wkrótce ten rynek europejski bêdzie mia³ istotny
wp³yw na to, jaka bêdzie produkcja energii w Pol-
sce i jaka bêdzie cena. Bêdziemy musieli konku-
rowaæ, st¹d przygotowanie naszych firm do takiej
otwartej konkurencji.

Pan senator Skurkiewicz… Tak? Nie pomyli³em
siê? Pan senator pyta³ o energetykê odnawialn¹.
Wiêkszoœæ energetyki odnawialnej skoncentro-
wana jest dzisiaj w ramach Polskiej Grupy Ener-
getycznej. Ona bêdzie docelowo pod istotnym
wp³ywem pañstwa, bo takie jest za³o¿enie – ¿eby
pañstwo mia³o wiêkszoœæ w PGE. Te mniejsze
podmioty, typu „Niedzica”, nie s¹ a¿ tak istotne
dla tego rynku. My mamy œwiadomoœæ, ¿e publi-
czne czy prywatne firmy, które bêd¹ produkowaæ

odnawialn¹ energiê – czy wodn¹, czy wiatrow¹,
czy biogazow¹, czy s³oneczn¹, bo i tak¹ mo¿na bê-
dzie… To wszystko ³¹cznie bêdzie pokazywaæ, ja-
ka jest skala tego rodzaju energii w Polsce i na ile
my siê wywi¹¿emy ze zobowi¹zañ unijnych, jeœli
chodzi o produkcjê energii elektrycznej z odna-
wialnych Ÿróde³ energii.

Dzisiaj te limity dla Europy wynosz¹ 20%. Pol-
ska wynegocjowa³a sobie trochê lepsze warunki,
ale komisarz europejska do spraw energetyki ju¿
zg³asza pomys³, ¿eby to nie by³o 20%, ale 30%.
Musimy wiêc na tym polu nadrobiæ jeszcze mnó-
stwo zaleg³oœci. Przypomnê, ¿e w porównaniu
z Niemcami, którzy maj¹ kilka tysiêcy biogazo-
wni, my mamy raptem kilkanaœcie. Niemcy maj¹
22 tysi¹ce MW energii z wiatru, my w tej chwili
mamy raptem 500–600 MW. Jesteœmy…

(Senator Jan Wyrowiñski: Szeœæset.)
Ile? Szeœæset… To siê zmienia co miesi¹c, ale to

jest kilkaset, nie ma tysi¹ca nawet. Musimy w tym
zakresie nadrobiæ zaleg³oœci dziesiêcio-, dwudzie-
stoletnie i musimy to zrobiæ w ci¹gu najbli¿szych
kilku, kilkunastu lat. Myœlê, ¿e inwestorzy pañ-
stwowi nie zdo³aj¹ tego nadrobiæ, choæby nie
wiem, co robili. To jest du¿a przestrzeñ tak¿e dla
inwestorów prywatnych, tak¿e dla osób fizycz-
nych, indywidualnych, którzy dzisiaj wchodz¹
w obszar energetyki odnawialnej.

Energetyka j¹drowa. Na razie plan jest taki.
PGE stworzy³o spó³kê zale¿n¹, w stu procentach
w³asn¹, która to spó³ka ma docelowo budowaæ
energetykê j¹drow¹. PGE mówi g³oœno o tym, ¿e
jeœli naby³aby gdañsk¹ Energê, to nast¹pi w³¹cze-
nie gdañskiej firmy do tej spó³ki j¹drowej. Te dwa
podmioty stworz¹ wspóln¹ spó³kê, która docelo-
wo bêdzie budowaæ energetykê j¹drow¹. Takie
jest za³o¿enie, ale to oczywiœcie zale¿y od tego, czy
PGE ostatecznie kupi gdañsk¹ Energê, czy te¿ na-
st¹pi wybór innego podmiotu. Taka koncepcja za-
rz¹du PGE zosta³a publicznie zaprezentowana
tak¿e na posiedzeniach komisji senackich czy sej-
mowych. Jeœli tak siê nie stanie, to PGE samo-
dzielnie, za pomoc¹ tej stworzonej przez siebie
spó³ki, bêdzie tworzyæ… Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e
koszty energetyki j¹drowej s¹ du¿e, wiêc PGE, nie
maj¹c technologii, nie maj¹c takiego finansowa-
nia, zaprasza do tej inwestycji podmioty zewnê-
trzne, bran¿owe. Jednak zgodnie z uchwa³¹ Rady
Ministrów PGE zachowa w tej j¹drowej spó³ce
swój kontrolny pakiet, czyli w konsekwencji kon-
trolny pakiet pañstwa polskiego.

Senator Wojciechowski pyta³ o stare bloki
energetyczne, o to, czy je prywatyzowaæ, czy to siê
op³aca. Odpowiem panu tak: dwóch starych blo-
ków energetycznych, „Bytom” i „Zabrze”, grupa
Tauron nie chcia³a nawet za darmo wnieœæ do
swojej firmy. Nie chcia³a ich nawet za darmo, bo
nie ma 1,5 miliarda œrodków w³asnych, ¿eby do³o-
¿yæ do tej inwestycji. S¹ takie stare bloki, trzydzie-
sto-, czterdziestopiêcioletnie, które nie rokuj¹,
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nie maj¹ ¿adnej przysz³oœci. Dzisiaj nie jest tak, ¿e
firma ma od³o¿one pieni¹dze czy te¿ ma odpowie-
dnie finansowanie, ¿eby to wyremontowaæ. Czê-
sto potrzebny jest inwestor, który powie: ja kupiê
tê firmê, zap³acê za ni¹ Skarbowi Pañstwa – a nie
tak, ¿e wniesiemy j¹ bezp³atnie do innej firmy –
i gwarantujê w umowie prywatyzacyjnej, ¿e
w ci¹gu trzech czy piêciu lat w miejsce tych blo-
ków wybudujê bloki o takiej samej mocy. Pozosta-
je tylko pytanie, czy zrobi to z wykorzystaniem te-
chnologii wêglowej, gazowej czy innej. Ale wybu-
duje. Znany jest przyk³ad Po³añca. Szanowni
Pañstwo, kilkanaœcie dni temu GDF Suez wybu-
dowa³a w Po³añcu najwiêkszy w Europie blok na
biomasê o 190 MW. Nie ma w Europie drugiego ta-
kiego bloku…

(G³os z sali: Nie wybudowa³a…)
Nie wybudowa³a, ale chce wybudowaæ. Wbito

kamieñ wêgielny, przygotowano i z³o¿ono projekt,
jest ju¿ po wszystkich przetargach. Ten blok po-
wstanie w najbli¿szym roku czy dwóch latach.
Cykl inwestycyjny w przypadku takiego bloku
trwa maksymalnie do trzech lat. Ale odpowiedni
projekt zosta³ ju¿ przez tê firmê przygotowany
i bêdzie realizowany. To znaczy, ¿e to s¹ odwa¿ne
decyzje. Dzisiaj wiele firm boi siê naszej energety-
ki, która jest bardzo nawêglona, i szuka innych al-
ternatyw. Tak miêdzy innymi uczyni³a GDF Suez,
która buduje w Polsce. Uwa¿am, ¿e w przypadku
wielu podmiotów, wszêdzie tam, gdzie s¹ przesta-
rza³e bloki energetyczne, czêsto pañstwo nie jest
w stanie samo udŸwign¹æ tych inwestycji. Na oko-
³o 35 tysiêcy MW zainstalowanych w Polsce blo-
ków w tej chwili pracuj¹cych , dobrych, spraw-
nych po modernizacjach, bo takie mniej wiêcej
jest zapotrzebowania w Polsce… S¹ moce maksy-
malne… W zimie, czy w okresie bardzo gor¹cego
lata, maksymalnie 24, 25 tysiêcy MW musia³o byæ
w gotowoœci, ¿eby dostarczyæ pr¹d do polskich
firm i polskich rodzin. Ale tak naprawdê dzisiaj
wiêkszoœæ tych bloków wêglowych – poza kilko-
ma: w £agiszy, Be³chatowie, P¹tnowie II – to s¹
bloki o ¿ywotnoœci trzydziesto-, czterdziestolet-
niej. U naszych s¹siadów, Niemców, po zjedno-
czeniu dosz³o do skasowania wiêkszoœci takich
bloków. Po pierwsze, one s¹ mniej sprawne – o kil-
ka procent mniejsza jest ich sprawnoœæ przez co
nastêpuje wiêksze spalanie wêgla. Po drugie, po-
trzebne jest wiêksze zatrudnienie, wiêcej obs³ugi
w tych blokach. No i po trzecie, niestety emisja
dwutlenku wêgla jest nieprawdopodobna. Poza
tym w wielu tych blokach coroczne remonty, ró¿-
nego rodzaju odsiarczanie, wychwytywanie ró¿-
nych zanieczyszczeñ, wi¹¿¹ siê z bardzo du¿ymi
nak³adami. Wci¹¿ wielu szefów firm energetycz-
nych pyta, czy stare bloki warto modernizowaæ,
remontowaæ, czy nie lepiej postawiæ nowe, lepsze,
bardziej sprawne, z inn¹ technologi¹, nowoczes-

n¹, nawet wykorzystuj¹c¹ wêgiel, bo dzisiaj wê-
giel jest w koñcu ci¹gle bardzo du¿ym polskim za-
sobem.

Bezpieczeñstwo energetyczne obywatela – czy
prywatyzacja nie naruszy tego bezpieczeñstwa,
czy cena energii po prywatyzacji nie bêdzie wy¿-
sza. Myœlê, ¿e bezpieczeñstwo jest tym wiêksze,
im wiêkszy jest w Polsce wybór pomiêdzy firmami
energetycznymi. Obywatel czy firma bêd¹ mogli
sobie wybieraæ na rynku tego, który dostarczy do-
celowo najtañsz¹ energiê elektryczn¹. I to jest ob-
szar du¿ego bezpieczeñstwa. Na tym rynku jest
konkurencja, zaczyna siê rywalizacja, miêdzy in-
nymi dotyczy to ceny. A prywatyzacja wed³ug
mnie tylko mo¿e to wspieraæ. Myœlê, ¿e zachowa-
nie istotnego pakietu kontrolnego w dwóch fir-
mach, PGE i Tauronie, jest gwarancj¹, ¿e polski
system energetyczny, nawet jeœli prywatni w³a-
œciciele mieliby jakieœ inne plany, choæ nie wierzê
w to… Jak ktoœ kupuje za miliony firmê czy blok,
to nie po to, ¿eby to zamykaæ, tylko po to, ¿eby pro-
dukowaæ. Przecie¿ chodzi o to, ¿eby poczyniony
nak³ad kiedyœ siê zwróci³ tak¿e w efektach pracy
tej firmy. Energetyka jest w moim przekonaniu
tak¹ dziedzin¹ i bran¿¹, która na œwiecie jest ren-
towna.

Nie przytoczy³em tu przyk³adu naszych firm
energetycznych, nawet tych, które maj¹ stare
bloki energetyczne, ale podam teraz parê cyfr.
P o l s k a G r u p a E n e r g e t y c z n a w l a t a c h
2008–2009 mia³a nastêpuj¹ce zyski: za 2008 r.
zysk PGE wynosi³ bez ma³a 2 miliardy 700 tysiê-
cy z³, za rok 2009 zysk ca³ej Grupy PGE siêga³
prawie 4,5 miliarda z³. Dla porównania podam
zyski spó³ki Enea: za 2008 r. – 200 milionów z³,
za 2009 – prawie 500 milionów z³. Generalnie
energetyka jest bran¿¹ rentown¹. Inwestorzy to
wiedz¹ i chêtnie inwestuj¹ w³aœnie w energety-
kê. Powiedzia³bym, ¿e jest to dzisiaj bran¿a
przysz³oœciowa.

Jeœli chodzi o cenê energii, to uwa¿am, ¿e jedy-
nym sposobem na to, ¿eby ona by³a… To nie jest
tak, ¿e wytwórcy narzucaj¹ cenê, narzuca j¹ ry-
nek. Gie³dy energii s¹ takim miejscem, gdzie ta
cena jest transparentna, przejrzysta. Wiêkszoœæ
krajów Europy – nasi s¹siedzi, Czesi, Szwedzi,
Norwedzy, Duñczycy – produkowan¹ u siebie
energiê puszcza poprzez gie³dy energii. Moim zda-
niem myœlenie w Polsce jest podobne. Chcemy,
¿eby tak siê te¿ dzia³o w najbli¿szych latach
w naszym kraju.

Proszê bardzo, nastêpne, jeœli mo¿na.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Kolejna trójka, panowie senatorowie: Pupa,

Rachoñ i Dobkowski.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

62. posiedzenie Senatu w dniu 12 sierpnia 2010 r.
132 Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego

(sekretarz stanu J. Bury)



Senator Zdzis³aw Pupa:

Panie Ministrze, mam pytanie: dlaczego czeska
energetyka wycofa³a siê z udzia³u w procesie pry-
watyzacji Energi i dlaczego przed³u¿ono o dwa ty-
godnie sk³adanie ofert koñcowych, jeœli chodzi
o tê prywatyzacjê?

Czeska energetyka ma 90% udzia³ów w rynku
energii. Jest to, co podkreœlam, zdecydowany pa-
kiet wiêkszoœciowy rz¹du czeskiego, zbli¿aj¹cy siê
do 100%. Dlaczego u nas przyjmuje siê inn¹ filo-
zofiê prywatyzacji? Dlaczego nie myœli siê o tym,
¿eby pakiety kontrolne Skarbu Pañstwa by³y
mocniejsze i wiêksze? Trzeba zwróciæ uwagê na
dochodowoœæ tego rynku i przestaæ mieæ obawy,
¿e monopolizm pañstwa sprzyja³by w obecnej sy-
tuacji dziury bud¿etowej, bardzo du¿ej, temu, aby
tê dziurê zmniejszaæ dochodami z w³asnych spó-
³ek energetycznych. Dlaczego tak siê nie dzieje?
Oto moje pytania do pana ministra.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Pierwsze pytanie. PGE i Tauron prywatyzowa-

liœmy poprzez gie³dê, przy czym popyt na akcje
PGE by³ siedem i pó³ raza wiêkszy ni¿ poda¿. Jakie
jest racjonalne uzasadnienie tego, ¿e Energê chce-
my sprzedaæ w ca³oœci jednemu inwestorowi?

Drugie pytanie. Z informacji pana ministra wy-
nika, ¿e jest ogromne prawdopodobieñstwo, i¿
PGE kupi Energê SA, jak i Eneê. Czy pan minister
nie obawia siê, ¿e w ten sposób budujemy nowy
monopol?

I ostatnie pytanie, dotycz¹ce zysków PGE. Czy
Polska Grupa Energetyczna otrzymuje pieni¹dze
z bud¿etu pañstwa z tytu³u wczeœniejszych zobo-
wi¹zañ? Je¿eli tak, to w jakiej wysokoœci?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Dobkowski, proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, kiedy siê spojrzy na strukturê

produkcji i sprzeda¿y energii, to widaæ, ¿e jedne
firmy maj¹ nadwy¿kê produkcji w porównaniu ze
sprzeda¿¹, a inne na odwrót. Rz¹d proponuje
sprzeda¿ tych firm, które g³ównie zajmuj¹ siê
sprzeda¿¹, a maj¹ deficyt produkcji. Tak jest
w przypadku Energi SA i Enei. Na przyk³ad udzia³
PGE SA w produkcji wynosi 40%, w sprzeda¿y
29%, a wiêc jest 11% nadwy¿ki produkcji w poró-
wnaniu ze sprzeda¿¹. Dodam, ¿e energia produ-
kowana w PGE Elektrownia „Be³chatów” jest naj-

tañsza w kraju, ale elektrownia nie mo¿e sprzedaæ
jej w ca³oœci, ma nadwy¿kê produkcji. Energa ma
udzia³ w produkcji 2%, a w sprzeda¿y 15%, a wiêc
ró¿nica wynosi 13%; Enea SA – udzia³ w produkcji
8%, w sprzeda¿y 16%, ró¿nica 8%. Do tego jeszcze
dochodz¹ firmy bez udzia³u Skarbu Pañstwa jak
Vattenfall i RWE Polska, które maj¹ w sumie 14%
udzia³u w samej tylko sprzeda¿y, bo nic nie pro-
dukuj¹. Czy rz¹d zastanawia³ siê nad tym, aby fir-
my pañstwowe mia³y zrównowa¿ony udzia³…
Chodzi o takie firmy, które mia³byby porównywal-
n¹ wielkoœæ produkcji i sprzeda¿y. Nasuwa siê py-
tanie: czy nie powinno siê skonsolidowaæ, nie
sprzedaæ, tylko skonsolidowaæ na przyk³ad PGE
i Energê SA, bo jedna firma ma nadwy¿kê produk-
cji a druga nadwy¿kê sprzeda¿y? Chodzi o to, ¿eby
zachowaæ równowagê. To tyle. Dziêkujê na razie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, bardzo proszê o odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Pan senator Pupa pyta³, dlaczego ÈEZ siê wy-

cofa³. To nie jest pytanie do mnie, tylko do zarz¹du
ÈEZ. Ja mam, tak samo jak pan senator, informa-
cjê tylko z rynku. Zarz¹d ÈEZ oœwiadczy³, i¿ chc¹
siê skoncentrowaæ na w³asnym rynku wewnêtrz-
nym i dlatego nie bêd¹ sk³adaæ wi¹¿¹cej oferty.
Tyle mówi oœwiadczenie ÈEZ w tej sprawie. Praw-
da mo¿e byæ taka, jak s³yszymy z mediów, a mo¿e
byæ inna. Na przyk³ad taka, ¿e w³aœnie nie maj¹ fi-
nansowania albo ¿e zmieni³a siê strategia inwe-
stowania w innym obszarze Europy i byæ mo¿e
uznali, ¿e to bêdzie zbyt wysoka cena, ¿eby w ogó-
le startowaæ, wiêc wycofali siê z dalszego procesu
i nie z³o¿¹ oferty wi¹¿¹cej. Dlaczego czas na sk³a-
danie ofert wi¹¿¹cych przed³u¿ono o dwa tygo-
dnie? Ten termin przed³u¿ono na wniosek inwe-
storów. By³y takie oczekiwania, ¿eby inwestorzy
mieli wiêcej czasu na zastanowienie siê. Teraz jest
okres wakacyjny, w firmach niektórzy pracowni-
cy s¹ na urlopach, czasem trudno zebraæ organy
korporacyjne uczestnicz¹ce w podejmowaniu
wa¿nych decyzji. A przecie¿ to s¹ decyzje paromi-
liardowe, jeœli siê policzy w z³otych, ale myœlê, ¿e
jeœli w euro, to te¿, bo zakup takiego przedsiêbior-
stwa to nie jest bagatelna sprawa, nawet dla ta-
kiej firmy jak ÈEZ. Dlatego firmy poprosi³y o wy-
d³u¿enie tego terminu o dwa tygodnie, a ¿e mini-
ster mia³ tak¹ mo¿liwoœæ i mia³ do tego prawo, to
dla tych piêciu inwestorów przed³u¿y³ termin
o dwa tygodnie, ¿eby by³ czas na dobre przygoto-
wanie ofertêwi¹¿¹cych. Myœlê, ¿e jest to termin,
który pozwoli wszystkim dobrze przygotowaæ tê
ofertê bez protestów, ¿e mieli za ma³o czasu czy
nie zd¹¿yli, czy ¿e dla nich proces by³ zbyt krótki,
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¿eby przygotowaæ dobrze przemyœlan¹ ofertê
wi¹¿¹c¹.

Czeska energetyka, ÈEZ, ma w Czechach wiêk-
szoœæ. ÈEZ jest spó³k¹ publiczn¹, gie³dow¹, ale
z kontrolnym pakietem wiêkszoœciowym pañstwa
czeskiego. To prawda, ¿e ÈEZ, spó³ka publiczna,
gie³dowa, notowana tak¿e na Gie³dzie Papierów
Wartoœciowych w Warszawie, ma oko³o 90% ryn-
ku energii w Czechach, ale jest to firma publiczna,
w tej firmie s¹ tak¿e inwestorzy indywidualni, ró-
wnie¿ firmy i instytucje s¹ w³aœcicielami akcji. Byæ
mo¿e szkoda, ¿e Polska te¿ tego nie zrobi³a dziesiêæ lat te-
mu. ÈEZ zrobi³ to w takim czasie, kiedy w Europie
wiele siê jeszcze dzia³o. I dziêki temu ma dzisiaj
swoje aktywa w Polsce, w Niemczech, na Wê-
grzech, w Rumunii, w Bu³garii, czyli w wielu spoœ-
ród swoich krajów oœciennych. Ma³a firma z nie-
wielkich Czech sta³a siê wielk¹ firm¹, wiêksz¹ ni¿
ka¿da z polskich firm. To jest, myœlê, dla nas cie-
kawy przyk³ad na to, ¿e gdybyœmy wczeœniej nie
zrobili u siebie na przyk³ad du¿ej konsolidacji
i du¿ej prywatyzacji, te¿ gie³dowej, z kontrol¹ pañ-
stwa, to dzisiaj mo¿e my te¿ bylibyœmy podmio-
tem europejskim, a nie tylko polskim.

Czy my, sprzedaj¹c nasze firmy energetyczne,
nie moglibyœmy robiæ tego inaczej, tak jak Czesi?
Oni maj¹ monopol, a my w ten sposób niszczymy
nasz monopol. Poprzedni rz¹d w 2006 r. przyj¹³
program dla elektroenergetyki, jak ju¿ mówi³em,
i utworzy³ cztery pionowo skonsolidowane grupy.
I zarówno tamten rz¹d, jak i ten przewidzia³, ¿e
wszystkie cztery grupy bêd¹ prywatyzowane.
Tamten przyj¹³, ¿e najpierw bêdzie prywatyzacja
przez gie³dê, a potem dalsza prywatyzacja tych
podmiotów. Ten rz¹d zmieni³ tylko to, ¿e Energê
gdañsk¹ prywatyzujemy nie przez gie³dê, lecz
sprzedajemy j¹ inwestorowi bran¿owemu. Stoso-
wne uchwa³y ministra skarbu i Rady Ministrów
zmieni³y ten program tylko i wy³¹cznie w tym za-
kresie. W trzech firmach odby³a siê prywatyzacja
gie³dowa, a w przypadku Enei i Energi za³o¿enie
by³o takie, ¿e Skarb Pañstwa nie bêdzie mia³ kon-
trolnego pakietu. Dlatego mo¿emy je w pe³ni spry-
watyzowaæ. W moim przekonaniu, gdy idzie o bu-
dowanie w Polsce rynku i konkurencji, takie dzia-
³ania maj¹ sens i wydaje mi siê, ¿e te rozwi¹zania
przyjête przez Radê Ministrów s¹ w³aœciwe. Myœ-
lê, ¿e dominuj¹ca pozycja PGE i Tauronu jest
w Polsce na tyle silna, na tyle mocna, ¿e naprawdê
nie zagra¿a to w ogóle bezpieczeñstwu, a pañstwo
ma ci¹gle istotny wp³yw na nasz¹ energetykê, ale
nie wp³yw monopolistyczny. Na rynku obecne s¹
i inne firmy, które mog¹ konkurowaæ, i takie mo¿-
liwoœci tworzymy w Polsce wszystkim podmiotom
energetycznym.

Pan senator Rachoñ mówi³, ¿e popyt na akcje
PGE by³ wiêkszy ni¿ poda¿. To prawda, bo energe-
tyka ma swoj¹ wartoœæ, ma swoj¹ cenê i inwesto-

rzy te¿ to wiedz¹. W przypadku Tauronu my ju¿ tê
wiedzê wykorzystaliœmy, przyjêliœmy tak¹ formu-
³ê, jak w przypadku PZU, ¿e by³y zapisy i wszyscy
akcjonariusze mogli nabyæ te akcje. Myœleliœmy,
¿e bêdzie mniej chêtnych, a okaza³o siê, ¿e na ak-
cje Tauronu by³o prawie tyle samo chêtnych, co
na akcje PZU. Ludzie w ramach akcjonariatu oby-
watelskiego chc¹ braæ udzia³ w prywatyzacji. Jak
pañstwo dobrze wiecie, w ostatnich miesi¹cach
w biurach maklerskich za³o¿ono kilkadziesi¹t ty-
siêcy nowych kont, bo ludzie chcieli mieæ akcje
PZU czy Tauronu, miêdzy innymi. Myœlê, ¿e PGE
te¿ jest tak¹ firm¹. PGE jest na gie³dzie, ka¿dy
obywatel dzisiaj mo¿e kupiæ akcje. Nawiasem mó-
wi¹c od paru miesiêcy te akcje s¹ sprzedawane na
gie³dzie po ni¿szej cenie, ni¿ wskazywa³a wycena
w dniu debiutu. Jestem przekonany, ¿e z czasem
PGE tak¿e nabêdzie swojej wartoœci, ale niezbêd-
ne s¹ inwestycje, restrukturyzacja, a na to wszys-
tko potrzebny jest czas.

(Senator Janusz Rachoñ: Ja nie o to pyta³em,
Panie Ministrze.)

Dalej, nastêpne pytanie…

Senator Janusz Rachoñ:
Nie o to pyta³em, Panie Ministrze. Ja pyta³em,

jakie jest racjonalne uzasadnienie tego, ¿e sprze-
dajemy Energê inwestorowi bran¿owemu, a nie,
wzorem poprzednich prywatyzacji, przez gie³dê.
To, ¿e w tamtym przypadku odnieœliœmy sukces,
to ja wiem.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Minister skarbu jeszcze w ubieg³ym roku pod-

j¹³ decyzjê, i¿ te trzy firmy ze wzglêdu na swoje
znaczenie, na iloœæ wytwarzanej energii, na obroty
w handlu energi¹ bêd¹ prywatyzowane przez
gie³dê. Minister ma tak¹ w³adzê, wiêc podj¹³ de-
cyzjê, i¿ Energa gdañska bêdzie prywatyzowana
przez inwestora bran¿owego. Powiem wprost, in-
westor bran¿owy, z racji posiadanego w momen-
cie zakupu pakietu kontrolnego, najczêœciej ofe-
ruje cenê wy¿sz¹ ni¿ rynek publiczny poprzez
gie³dê. I to te¿ ma istotne znaczenie. Myœlê, ¿e to
dlatego decyzja ministra by³a w³aœnie taka, ¿eby
gdañsk¹ Energê sprywatyzowaæ poprzez inwesto-
ra bran¿owego. To jest decyzja, któr¹ minister
podj¹³ jeszcze w ubieg³ym roku.

Czy jeœli PGE kupi Energê, byæ mo¿e Eneê, zbu-
duje na nowo monopol? Gdybym mia³ dzisiaj
mo¿liwoœæ po raz drugi pionowo konsolidowaæ
polskie firmy… Uwa¿am, ¿e decyzja, ¿eby stwo-
rzyæ cztery firmy, w tym jedn¹ bardzo monopoli-
styczn¹, siln¹, i trzy ma³e, które sobie bêd¹ wyry-
waæ energiê, podjêta parê lat temu, niekoniecznie
by³a s³uszna. Myœlê, ¿e ju¿ u podstaw by³o trochê
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b³êdów, nie patrzono na przyk³ad na zale¿noœci,
na regionalne po³o¿enie poszczególnych firm. Dzi-
siaj PGE ma elektrowniê na Dolnej Odrze, a Elek-
trownia „Poznañ” – w Kozienicach… I takie przy-
k³ady mo¿na by mno¿yæ. A wiêc pewne decyzje by-
³y podjête w sposób nie do koñca racjonalny, mo¿-
na by³oby to zrobiæ trochê inaczej. Niemniej je-
dnak te decyzje s¹ ju¿ za nami. Dzisiaj mo¿emy
tylko próbowaæ zbudowaæ na tej podstawie coœ
lepszego, wiêkszego. Jak pañstwo pamiêtacie, by³
pomys³ jeszcze na pi¹t¹ grupê energetyczn¹.
Stworzono cztery. Pamiêtajmy, ¿e polski rynek
nie jest tak wielki jak niemiecki czy norweski, czy
w ogóle skandynawski. W krajach skandynaw-
skich rynek jest inaczej zbudowany. U nas mo¿na
by³o stworzyæ nie cztery, tylko na przyk³ad dwie
silne grupy energetyczne. Stworzono cztery, które
mia³y ze sob¹ konkurowaæ. Ale wyobraŸcie sobie
pañstwo, ¿e konkurencja czterech firm pañstwo-
wych to nie jest konkurencja – to jest udawanie
konkurencji. I st¹d decyzja, ¿e bêdziemy jednak
prywatyzowaæ.

Dzisiaj, jak s¹ pytania – czujê, ¿e tak powiem,
w powietrzu pytanie o gdañsk¹ Energê i PGE – to
my mówimy wprost, ¿e firmy publiczne, gie³dowe,
a tak¹ jest i PGE, i Tauron, i Enea, mog¹ podejmo-
waæ na poziomie swoich zarz¹dów decyzje doty-
cz¹ce inwestycji na rynku polskim i zewnêtrz-
nym. Maj¹ takie mo¿liwoœci, maj¹ takie œrodki,
mog¹ podejmowaæ takie decyzje. Oczywiœcie zgo-
dnie z prawem. Zreszt¹ wszystkie decyzje, które
podejmujemy w przypadku du¿ych projektów
energetycznych czy, nie wiem, bankowych, czy
farmaceutycznych, zawsze s¹ badane przez UO-
KiK, jeœli chodzi o zgodnoœæ z prawem. I tak samo
w energetyce. Jeœli nawet bêdzie tak, ¿e na fini-
szu… Nie wiem, czy na finiszu bêdzie PGE, czy in-
na firma, tak czy inaczej UOKiK bêdzie bada³, czy
decyzja jest podjêta zgodnie z prawem, czy nie za-
burza rynku konkurencji i na koñcu, czy konsu-
ment w konsekwencji nie bêdzie poprzez ten za-
kup, przejêcie poszkodowany. Takie decyzje za-
wsze s¹ obarczone pewnym ryzykiem. My wybie-
ramy, ale ostatecznie to UOKiK decyzjê aprobuje
b¹dŸ nie.

Nie s³ysza³em jeszcze o takim pomyœle, ¿eby
PGE mia³o sk³adaæ ofertê na Eneê. I z tego co
wiem, to chyba nawet nie wyst¹pi³o o poufnoœæ
w tym procesie, wiêc wydaje mi siê, ¿e chyba…
Zreszt¹ bêdziemy to wiedzieæ o dwudziestej
czwartej. Chyba jednak PGE nie z³o¿y oferty zaku-
pu gdañskiej Enei. O takim pomyœle pierwszy raz
us³ysza³em tu, na tej sali.

Czy PGE otrzymuje pieni¹dze z bud¿etu pañ-
stwa? No, trudno powiedzieæ, ¿e z bud¿etu pañ-
stwa. W ramach ustawy o tak zwanych kadetach
– tu prezes URE kiwa g³ow¹, a on w tej kwestii jest
lepszym ode mnie specjalist¹, a dok³adnie jest za-

rz¹dc¹ rozliczeñ, wiêc jest wybitnym specjalist¹
w tej dziedzinie… W ustawie o likwidacji kadetów
uchwalonej przez Sejm kilka lat temu przy apro-
bacie Komisji Europejskiej – musia³a byæ taka ap-
robata, bo tu chodzi o kwestie publiczne – jest
zapis, i¿ niektórym podmiotom, wytwórcom nale-
¿y siê zwrot kosztów osieroconych. Takie firmy jak
PGE, Tauron czy Enea… W przypadku Enei sytua-
cja jest troszkê inna, ale pozosta³ym wymienionym
firmom przys³uguje zwrot kosztów osieroconych
z tytu³u tych kadetów. PGE i Tauron pobieraj¹ co-
rocznie doœæ znacz¹ce kwoty z tytu³u kosztów osie-
roconych, ten program jeszcze ma trwaæ kilka lat
i w ramach tych w³aœnie kosztów osieroconych na-
stêpuje zwrot czêœci nak³adów poniesionych wcze-
œniej przez tych wytwórców. Zarz¹dca rozliczeñ ro-
krocznie oblicza, jaka to jest kwota. To s¹ ró¿ne
kwoty, w przypadku Tauronu to jest kilkaset milio-
nów, a w przypadku PGE to jest kwota o znacznie
wiêkszej wartoœci. Ale nie podam w tej chwili do-
k³adnych sum, bo jest co do tej kwestii pewien pro-
blem, konflikt miêdzy wytwórcami, PGE i Tauro-
nem, a URE, w tej chwili chyba nawet do s¹du tra-
fi³a sprawa rozstrzygniêcia tego, która strona ma
racjê. URE uwa¿a, ¿e kwoty s¹ zbyt du¿e i ¿e po-
winny byæ ni¿sze, a firmy udowadniaj¹, ¿e takie
pieni¹dze siê im nale¿¹. Wiêc to pewnie s¹d roz-
strzygnie, czy ustawa jest realizowana w sposób
prawid³owy i zgodnie z prawem unijnym, je¿eli
chodzi o pomoc publiczn¹.

Pan senator Dobkowski – dobrze mówiê? – py-
ta³ o udzia³ PGE, Enea, Energa w produkcji
i sprzeda¿y. Ja podawa³em wczeœniej, jaki jest
udzia³ w tej produkcji. Czy rz¹d nie zastanawia³
siê nad tym, aby to bardziej zrównowa¿yæ? Có¿,
powiem uczciwie, ¿e nie by³o takiej mo¿liwoœci, bo
zaraz w pierwszym miesi¹cu przyst¹piono do rea-
lizacji projektów gie³dowych, wyceny jednej, dru-
giej, trzeciej firmy, a w tym momencie przesuwa-
nie w³asnoœciowe oddali³oby nas o dwa, trzy lata
od decyzji upublicznienia tych firm. Tak wiêc uz-
naliœmy, ¿e ³atwiej bêdzie jednak, ¿eby te firmy
posz³y na rynek publiczny, po pieni¹dze, ¿eby sta-
³y siê rynkowymi podmiotami. A w momencie, kie-
dy bêd¹ prywatyzacje – tak jak to mamy dzisiaj
w przypadku Energi, Enei czy PAK – bêdzie czas
tak¿e na tego typu dzia³ania.

Co ciekawe, gdañska Energa, choæ ma niewiel-
kie wytwarzanie, tylko 2% – bo ma tylko jedn¹
mocn¹ elektrowniê, Elektrowniê Ostro³êka – ofe-
rowa³a na rynku, przynajmniej w roku ubieg³ym,
cenê czasem ni¿sz¹ ni¿ oferowane przez tych, któ-
rzy mieli w³asne wytwarzanie. Z czego to wynika?
Ano trochê z tego – i to jest trochê dziwne, ale mo¿e
rynek tak w³aœnie dzia³a – ¿e firmy, które maj¹ du-
¿o wytwarzania, wci¹¿ musz¹ ze wzglêdu na bez-
pieczeñstwo, jako ¿e maj¹ bloki wêglowe, a nie ga-
zowe, trzymaæ te bloki w podstawie produkcji.
One non stop chodz¹, pracuj¹. Czy pr¹du dziœ po-
trzeba tyle, czy tyle, one s¹ w gotowoœci, a wiêc
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w razie czego, jeœli bêdzie potrzeba w³¹czenia ta-
kiego bloku i bêdzie decyzja z PSE, to w ci¹gu mi-
nuty taki blok siê w³¹czy. Jeœliby to by³ blok gazo-
wy, to w³¹cza³oby siê go po prostu przyciskiem,
tak ¿e z tym nie ma sprawy, ale jeœli to by³by blok
wêglowy, to rozpalenie go potrwa parê dni. A wiêc
dzisiaj PGE, Tauron, maj¹c wci¹¿ u podstaw tak¹
produkcjê, ponosz¹ na bie¿¹co pewne koszty,
choæ czêsto ta energia jest zbêdna w grupie albo,
jak czasem bywa, nie ma gdzie jej na rynku sprze-
daæ. A gdañska Energa, maj¹c tylko tyle, ile ma,
zakupuje wczeœniej energiê w wybranych pas-
mach, wybranych momentach, czyli kupuje j¹
w najbardziej dla siebie korzystnym momencie…
Ale te momenty by³y w roku ubieg³ym. Czy to siê
bêdzie dalej powtarza³o? Nie wiem, zw³aszcza ¿e
dzisiaj na przyk³ad ju¿ wiadomo, ¿e PGE oferuje
na rynku odbiorcom du¿ym, hurtowym, lepsze
ceny ni¿ oferowane przez niektóre inne podmioty.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, dziêkujê.
Poproszê pana senatora Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, pañstwo stwierdziliœcie, ¿e

Skarb Pañstwa zachowa udzia³y wiêkszoœciowe
w PGE i w Tauronie. Prawda?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-
stwa Jan Bury: W Tauronie korporacyjnym, jak to
siê mówi.)

Proszê mi powiedzieæ, jaki jest, w ujêciu pro-
porcjonalnym, procentowym, udzia³ tych¿e
dwóch spó³ek w ca³oœciowej sieci przesy³owej linii
energetycznych. Oczywiœcie chodzi mi o szkiele-
tow¹ sieæ przesy³ow¹. Wydaje mi siê, a rozmawia-
³em o tym z energetykami, ¿e je¿eli chodzi o struk-
turê wchodz¹c¹ w sk³ad tej wielkiej machiny
energetycznej, to linie przesy³owe s¹ bardzo wa¿-
ne. Myœlê, ¿e nie bêdzie odleg³¹ analogi¹ to, co tu
przypomnê, otó¿ kiedy dyskutowaliœmy tu, w Se-
nacie, nad nowelizacj¹ ustawy o komercjalizacji
PKP, okaza³o siê, ¿e pañstwo polskie wy³¹czy³o
mo¿liwoœæ sprywatyzowania linii PLK, czyli linii
przesy³owych, infrastruktury przesy³owej pol-
skich kolei, a sta³o siê tak dlatego, ¿e ten, kto ma
liniê, ten ma wszystko – tak to mo¿na uj¹æ. Zdaje
siê, ¿e w energetyce jest podobnie: ten, kto ma li-
nie energetyczne, ten ma wszystko. To siê byæ mo-
¿e wi¹¿e w ogóle z pytaniem pana senatora Do-
bkowskiego, który zauwa¿y³ pewn¹ zale¿noœæ,
mianowicie nagle okazuje siê, ¿e PGE posiada

ogromny udzia³ w produkcji, ale bardzo ma³y
udzia³ w sprzeda¿y, a wszystkie pozosta³e spó³ki –
na odwrót. Czy to nie jest tak, ¿e PGE po prostu
nie posiada linii przesy³owych, z kolei inne spó³ki
posiadaj¹ linie przesy³owe, mog¹ wiêc w tym mo-
mencie przesy³aæ energiê, a jednoczeœnie mog¹
stosowaæ dyktat cenowy?

I drugie pytanie. Proszê mi powiedzieæ: czy jest
mo¿liwe sprywatyzowanie tych przeznaczonych
do prywatyzacji spó³ek przez spó³kê, w której jest
wiêkszoœciowy udzia³ innego pañstwa ni¿ pañ-
stwo polskie? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy w okreœlanych warunkach

prywatyzacji i w umowach formu³uje siê klauzule
interwencyjne dotycz¹ce bezpieczeñstwa pañ-
stwa polskiego? Je¿eli tak, to jakie? Z tego, co
wiem, to nie.

Drugie pytanie – a bêd¹ trzy – jest takie: czy
przewidujemy zakupy w sektorze energetycznym
pozakrajowym Unii Europejskiej albo poza Uni¹
Europejsk¹? Co do tego, to te¿, o ile wiem, nie pla-
nuje siê tego, ale mo¿e jestem w b³êdzie.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jak to
nie?)

I trzecie. Prosi³bym o podanie w ujêciu tabela-
rycznym – uwzglêdniaj¹cym PGE SA, Tauron,
Energa, Enea, ZE PAK SA – jakie s¹ odpisy amor-
tyzacyjne za rok, jaka jest wysokoœæ dywidendy
w liczbach bezwzglêdnych i w procentach od przy-
chodów.

To moje trzy pytania.

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

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Kilka pytañ.

Czy fakt, ¿e na jednym rynku pozostaje produkcja
i sprzeda¿ energii elektrycznej odbiorcy, sprzyja
konkurencji, obni¿eniu cen energii dla klienta?
Kilka czy kilkanaœcie lat temu mówiliœmy, ¿e po-
winno nast¹piæ oddzielenie tego, kto sprzedaje,
i tego, kto produkuje energiê, ¿eby rzeczywiœcie
by³a konkurencja cenowa.

Z tym wi¹¿e siê fakt, ¿e PGE ma nadwy¿kê naj-
tañszej produkowanej energii elektrycznej – to zo-
sta³o tutaj wczeœniej przez pana ministra powie-
dziane. Czy to oznacza, ¿e dziêki temu, ¿e PGE
produkuje najtaniej energiê elektryczn¹ i ma na-
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wet nadwy¿kê tej energii, klienci tej firmy, PGE,
otrzymuj¹ najtañsz¹ energiê, po najni¿szej cenie
w Polsce?

Kolejna sprawa. Czy przygotowuj¹c program
prywatyzacji, restrukturyzacji i rozwoju polskie-
go sektora energetycznego, brano pod uwagê tak-
¿e rozbudowê sektora energetycznego w regionie,
w naszym s¹siedztwie, czyli na przyk³ad w obwo-
dzie kaliningradzkim, na Litwie, Bia³orusi? Tam
powstan¹ w najbli¿szym czasie du¿e bloki energe-
tyczne i w pewnym momencie mo¿e siê okazaæ, ¿e
w bezpoœrednim s¹siedztwie Polski bêdziemy
mieli nadwy¿kê energii, co mo¿e doprowadziæ tak-
¿e do tego, ¿e nasi producenci, w tym ewentualnie
przysz³a elektrownia atomowa, bêd¹ mieæ po pro-
stu energiê po zbyt wysokiej cenie. I to tak¿e mo¿e
doprowadziæ do trudnej sytuacji naszego sektora
energetycznego.

Kolejne pytanie. Ja tê sprawê ju¿ kilkakrotnie
podnosi³em, ale pytam dalej, bo jest ona dla mnie
istotna. Czy przygotowuj¹c program prywatyzacji
spó³ek energetycznych, uwzglêdniono koniecz-
noœæ odbudowy sieci energetycznej, tak aby
w przysz³oœci nie zostali odciêci od dostêpu do
energii elektrycznej ci najbardziej oddaleni i roz-
proszeni odbiorcy? Czy nie bêdzie tak, ¿e dla przy-
sz³ego prywatnego sprzedawcy, w³aœciciela kon-
cernu energetycznego, nie bêdzie siê op³aca³o od-
budowywaæ liniê energetyczn¹ do któregoœ z od-
biorców ostatecznych? Czy myœmy tê kwestiê
uzgodnili w programach prywatyzacyjnych, tak
aby za parê lat nie trzeba by³o pracowaæ nad kolej-
n¹ ustaw¹, w której bêdziemy przygotowywali
wielki program finansowania z bud¿etu pañstwa
odbudowy sieci energetycznych w Polsce? Czy ten
problem jest uwzglêdniany we wszystkich progra-
mach prywatyzacyjnych?

I ostatnie pytanie. Je¿eli dosz³oby – to jest oczy-
wiœcie absolutnie warunkowa sprawa – do po-
³¹czenia firm PGE i Energa, to czy nie nast¹pi³aby
maksymalizacja przywilejów pracowniczych, któ-
re s¹ w tych odrêbnych spó³kach? Powiedzmy, ¿e
w jednej ze spó³ek, niech to bêdzie przyk³adowo
Energa, s¹ przywileje lepsze ni¿ w PGE. I czy w ta-
kiej sytuacji te przywileje rozszerz¹ siê na praco-
wników ca³ej nowej spó³ki? I odwrotnie, je¿eli
w PGE by³oby coœ, ¿e tak powiem, korzystniejsze-
go, to czy rozszerzy³oby siê to na pozosta³ych pra-
cowników w ca³ej spó³ce? Pytam o to, bo takie
dzia³anie mog³oby w konsekwencji doprowadziæ
tak¿e do wzrostu kosztów w tej spó³ce.

I ostatnie ju¿ pytanie. Tu nawi¹zujê do wypo-
wiedzi pana ministra, bo pan minister stwierdzi³,
¿e Skarbu Pañstwa w zasadzie nie interesuje, co
robi¹ spó³ki, w których Skarb Pañstwa jest domi-
nuj¹cym w³aœcicielem, i ¿e one na gie³dzie podej-
muj¹ decyzje wed³ug swoich zapatrywañ, najbar-
dziej wed³ug nich racjonalnych. Czy to rzeczywi-

œcie jest tak, ¿e spó³ka Skarbu Pañstwa tylko z te-
go powodu, ¿e jest na gie³dzie, mo¿e podejmowaæ
decyzje, nie licz¹c siê z tym, co jest wa¿ne z pun-
ktu widzenia Skarbu Pañstwa, z tym, co jest w in-
teresie Skarbu Pañstwa, tak¿e przecie¿ w³aœcicie-
la? No, a¿ trudno sobie wyobraziæ, ¿e prywatny
w³aœciciel, maj¹cy akcje na gie³dzie, nie bierze pod
uwagê tych decyzji w³aœcicielskich Skarbu Pañ-
stwa. To tyle.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Pan senator Gogacz pyta³ o PGE, Tauron, o to,

jakie one maj¹ udzia³y w przesyle, w sieciach, na
tle innych podmiotów i jak to mniej wiêcej wy-
gl¹da procentowo. Myœlê, ¿e jeœliby popatrzeæ na
mapê Polski, to mo¿na by zauwa¿yæ, ¿e PGE i Tau-
ron maj¹ bez ma³a 2/3 linii przesy³owych. Pamiê-
tajmy przy tym, ¿e w Polsce jest jeszcze pi¹ty pod-
miot, o którym tu dzisiaj nie mówimy, podmiot,
który od marca tego roku jest pod nadzorem mini-
stra gospodarki. Chodzi o Polskie Sieci Elektroe-
nergetyczne – Operator, bêd¹ce w³aœcicielem sieci
przesy³owych w Polsce, tych g³ównych sieci prze-
sy³owych. To jest firma, która jest i bêdzie w 100%
w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa. I to jest ten g³ówny
gwarant bezpieczeñstwa energetycznego kraju, to
ta spó³ka jest operatorem narodowym w Polsce.
W wielu krajach, na przyk³ad w Niemczech, s¹
operatorzy narodowi bêd¹cy w³asnoœci¹ pañstwa
i oni maj¹ te g³ówne sieci, jeœli chodzi o przesy³,
ka¿dy zaœ z podmiotów ma linie dystrybucyjne,
wiêkszoœæ podmiotów ma u siebie jedn¹ lub kilka
firm dystrybucyjnych. W przypadku PGE, jak mó-
wi³em na pocz¹tku, obecnie jest jeszcze osiem
firm spó³ek dystrybucyjnych, docelowo zaœ bêdzie
jedna; w Tauronie s¹ dwie spó³ki dystrybucyjne,
docelowo te¿ bêdzie jedna; w Enei jest jedna
spó³ka dystrybucyjna; w Enerdze tak¿e jest jedna
spó³ka dystrybucyjna, Energa – Operator. I to s¹
te firmy, które dysponuj¹ sieciami dystrybucyjny-
mi. Istnieje takie niebezpieczeñstwo, w wielu kra-
jach czêsto siê o tym mówi, ¿e w momencie prywa-
tyzacji… By³y tam takie postulaty, czêsto nawet ze
strony spo³eczeñstwa, ¿eby w ramach prywatyza-
cji wydzieliæ OSD, czyli linie dystrybucyjne. Ale
w takim przypadku ta prywatyzacja tak naprawdê
nie by³aby prywatyzacj¹ ca³ego pionowego kom-
pleksu, tylko by³oby to wydzielenie linii dystrybu-
cyjnej, co by³oby ciê¿arem dla pañstwa przez
wszystkie najbli¿sze lata, bo trzeba by by³o utrzy-
mywaæ te linie niedystrybucyjne. Polski rz¹d, mi-
nister skarbu uzna³, ¿e bêdzie pe³na prywatyzacja
tych dwóch spó³ek, a wiêc wytwarzania, dystry-
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bucji i sprzeda¿y, handlu t¹ energi¹, czyli ca³oœci
firm skonsolidowanych, i nie bêdzie ¿adnych wy-
³¹czeñ, jeœli chodzi o linie przesy³owe.

Jeœli chodzi o te dwie firmy, czyli PGE i Tauron,
to zachowuj¹c kontrolê wiêkszoœciow¹ czy korpo-
racyjn¹, zachowamy pe³n¹ kontrolê nad ca³oœci¹
– wytwarzaniem, wydobyciem i dystrybucj¹. Myœ-
lê, ¿e inwestor, który nabêdzie spó³kê tego typu,
nie wiem, Eneê czy Energê, te¿ bêdzie inwesto-
rem, który myœli o przysz³oœci. Jeœli bowiem nie
bêdzie mia³ sprawnych sieci dystrybucyjnych, to
w konsekwencji nie przeœle swojej energii do
klientów, tak wiêc myœlê, ¿e bêdzie musia³ dbaæ
o te sieci. My w trakcie procesu prywatyzacji czê-
sto rozmawiamy z w³aœcicielami, kupuj¹cymi
o takich inwestycjach, czêsto zapisujemy to
w umowach, obwarowujemy to karami, gwaran-
cjami. Mamy chocia¿by przyk³ad PAK. Jest umo-
wa gwarancyjna na niezbêdne inwestycje, s¹ te¿
przewidziane kary… Tak wiêc tego typu projekty,
nawet po prywatyzacji, s¹ potem przez Skarb Pañ-
stwa monitorowane i w pe³ni egzekwuje siê od po-
szczególnych inwestorów zobowi¹zania, które oni
bior¹ na siebie, w zakresie inwestycji czy to linio-
wych, czy inwestycji wytwarzania, czy te¿ wydo-
bycia. A wiêc bierzemy to pod uwagê.

Jest faktem, ¿e podczas tego podzia³u pierwot-
nego wysz³o tak, ¿e produkcja w PGE wynosi 40%,
a sprzeda¿ 29%, jest wiêc nadwy¿ka produkcji
energii. W Enerdze jest odwrotnie – 2% produkcji,
a 15% sprzeda¿y, wiêc de facto brakuj¹c¹ energiê
musi ona ci¹gle dokupowaæ na rynku zewnêtrz-
nym, najczêœciej w³aœnie od PGE, od PAK czy od
innych podmiotów na rynku, które tê energiê
w danym momencie sprzedaj¹, czy to przez gie³dê,
czy na zasadzie umów dwustronnych. Tak wiêc to
wszystko by³o ju¿ u zarania, na pocz¹tku tej ca³ej
reformy energetyki. Teraz mamy sytuacjê, któr¹
wszyscy znamy. Myœlê, ¿e decyzja zarz¹du PGE
by³a motywowana czêœciowo tak¿e tym, i¿ PGE
uzna³o, ¿e ma tak¹ produkcjê, i¿ chcia³oby mieæ
wiêkszy dostêp do klientów, wiêksz¹ mo¿liwoœæ
sprzeda¿y tej energii klientom, którzy s¹ obecni
tak¿e na rynku polskim. Myœlê równie¿, ¿e u zara-
nia tej decyzji PGE o z³o¿eniu oferty na gdañsk¹
Energê by³o w³aœnie to, ¿e przy okazji kupi rynek
i bardzo du¿¹ dystrybucjê na tym obszarze Polski.

Kolejna sprawa: czy jest mo¿liwe sprywatyzo-
wanie spó³ki Skarbu Pañstwa przez inn¹ spó³kê
zewnêtrzn¹ – tak to zrozumia³em – której w³aœci-
cielem jest inne pañstwo? Oczywiœcie, ¿e tak, jest
to mo¿liwe, zreszt¹ przyk³ad… To jest bardzo cie-
kawe pytanie. Kiedy w Polsce prywatyzuje siê
spó³ka polska, spó³ka gie³dowa, w której Skarb
Pañstwa ma istotny udzia³, to jest gwar i krzyk:
jak pañstwo mo¿e kupowaæ od pañstwa! Ale jeœli
kupuje spó³ka pañstwowa ÈEZ czy szwedzki Vat-
tenfall, to wtedy wszystko jest OK, prywatyzacja

jest dobra. A to te¿ jest tak, ¿e kupna dokonuj¹
spó³ki o statusie prywatnej firmy, bo to s¹ najczê-
œciej spó³ki gie³dowe, w których s¹ kontrolne pa-
kiety pañstwowe i to znaczne, na przyk³ad w przy-
padku ÈEZ czy chocia¿by Vattenfall. I one bior¹
udzia³ w prywatyzacji. Vattenfall ma w Polsce
swoje aktywa, ÈEZ ma w Polsce swoje aktywa
energetyczne, ma równie¿ swój rynek sprzeda¿y,
GDF Suez tak¿e ma w Polsce aktywa, zarówno wy-
twarzaj¹ce, jak i energetyczne, i te¿ osi¹ga na ryn-
ku doœæ du¿¹ sprzeda¿. Tak wiêc pañstwowe fir-
my z innych krajów bior¹ udzia³ w procesach pry-
watyzacji w Polsce i nabywaj¹ w Polsce aktywa.

(G³os z sali: I vice versa.)
Na razie, niestety, nie mo¿emy jeszcze powie-

dzieæ, ¿e vice versa, ale ja zak³adam, ¿e w³aœnie po
to budujemy siln¹ grupê, chocia¿by tak¹, jak PGE
i Tauron… Bo ja zak³adam, ¿e jeœli bêdzie jeszcze
co kupiæ… Na tym rynku nie jest tak, ¿e jest jesz-
cze do kupienia du¿o czegoœ aktywnego i dobrego.
Owszem, zapadaj¹ decyzje, ¿e ktoœ siê wyzbywa
aktywów – kryzys by³ takim momentem, kiedy
niektóre firmy wyzbywa³y siê swoich aktywów, bo
znalaz³y siê pod przymusem ekonomicznym lub
czasem takie by³y decyzje na przyk³ad ich opera-
torów czy organów nadzoruj¹cych – ale na rynku
nie ma takich ³atwych okazji, jak chocia¿by dzi-
siaj w Polsce, ¿eby nabyæ jakieœ aktywa. Chcemy,
¿eby docelowo PGE czy Tauron by³y takimi firma-
mi, które mog¹ braæ udzia³ w prywatyzacji mo¿e
na Ukrainie, z czasem mo¿e na Bia³orusi, mo¿e
w Rosji, na Litwie, mo¿e w krajach Zachodniej Eu-
ropy. Dlaczego nie? Po to w³aœnie budujemy siln¹
pozycjê tych dwóch grup, w których Polska, jako
pañstwo, te¿ ma mieæ pakiet kontrolny.

Senator Andrzejewski pyta³ o bezpieczeñstwo
energetyczne…

(SenatorPiotrAndrzejewski:Oklauzuleumowne.)
Klauzule umowne. Panie Senatorze, bezpie-

czeñstwo energetyczne wszyscy rozumiemy pew-
nie tak samo. Ale powiem panu tak. Niektórzy
energetycy w Polsce mówi¹, ¿e tam, gdzie siê koñ-
czy ekonomia, zaczyna siê bezpieczeñstwo ener-
getyczne. Niektórzy mened¿erowie tak mówi¹, bo
czasem za parawanem bezpieczeñstwa energety-
cznego kryje siê brak restrukturyzacji, nieudol-
noœæ, brak inwestycji, brak innowacji, brak myœ-
lenia rynkowego, to siê czêsto wi¹¿e z has³em
„bezpieczeñstwo energetyczne”. Jak czasem py-
tam w jakiejœ firmie: dlaczego pañstwo zatrudnia-
cie trzy tysi¹ce osób, skoro mog³oby tu pracowaæ
tysi¹c, a efekt by³by taki sam, zaœ koszty produk-
cji dla klienta, odbiorcy koñcowego by³yby o wiele
ni¿sze, to w odpowiedzi s³yszê, ¿e bezpieczeñstwo
tego wymaga. Tak wiêc u nas czêsto wszystko kry-
je siê za tym magicznym s³owem „bezpieczeñ-
stwo”. Mnie siê wydaje, ¿e to bezpieczeñstwo…

(Senator Piotr Andrzejewski: A klauzule inter-
wencyjne? Te klauzule s¹ w interesie strategicz-
nym pañstwa…)
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Te klauzule interwencyjne w du¿ej mierze s¹
regulowane przez ministra gospodarki, przez
Urz¹d Regulacji Energetyki, przez polskiego ope-
ratora narodowego, sprawy tych klauzul s¹ w³aœ-
nie przez nich regulowane. Myœlê, ¿e URE na ryn-
ku energetycznym dzia³a w interesie naszego kon-
sumenta, i uwa¿am, ¿e to jest najwa¿niejszy regu-
lator, który…

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie chodzi o kon-
sumenta, o pañstwo. Pyta³em o pañstwo…)

OK.
Czy planujemy zakupy energii elektrycznej po-

za granicami…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie energii,

a udzia³u w sektorze energetycznym, w struktu-
rze w³asnoœciowej.)

Tak, planujemy to, a dok³adniej takie zakupy
planuj¹ nasze spó³ki energetyczne. Jeszcze nie
tak dawno, rok temu, PGE mia³o ambicje, ¿eby
dokonaæ takich zakupów w Niemczech, na
Ukrainie. Tak wiêc planujemy to, ale to s¹ decyz-
je, które podejmujemy bardzo odpowiedzialnie.
Opinia wiêkszoœci zarz¹dów jest taka, ¿e naj-
pierw musimy umocniæ swoj¹ pozycjê w Polsce,
zainwestowaæ w polskie aktywa wytwórcze, prze-
sy³owe. Jeœli jednak w jakimœ momencie trafi¹
siê okazje na rynkach czeskim, niemieckim, wê-
gierskim, ukraiñskim, bia³oruskim, to PGE
i Tauron, zreszt¹ Enea tak¿e, s¹ firmami, które
poszukuj¹ takich aktywów wytwórczych, przesy-
³owych. PGE na przyk³ad ma od paru lat swoj¹
spó³kê sprzeda¿ow¹ w Niemczech, PGE Deut-
schland. I ta spó³ka z dobrymi, powiedzia³bym,
efektami handluje energi¹ w Niemczech, energi¹
niemieck¹, dostarcza tê energiê ró¿nym klien-
tom. Spó³ka ta zosta³a stworzona kilka lat temu.
Tak wiêc PGE ma ju¿ rozpoznanie rynkowe.
Wszystko to s¹ ma³e kroki. Myœlê, ¿e zbli¿a siê ta-
ki moment, ¿e w najbli¿szych latach bêdziemy
mogli mieæ wiêcej tych aktywów w innych kra-
jach. Skoro budujemy rynek œrodkowoeuropej-
ski, to PGE te¿ musi patrzeæ w³aœnie w takim kie-
runku.

Kolejne pytanie: czy s¹ odpisy z amortyzacji,
a jeœli tak, to jakie?

Precyzyjnie panu nie podam, bo to s¹ tak na-
prawdê pytania do zarz¹dów operacyjnych.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bêdê wdziêczny za
odpowiedŸ na piœmie.)

Damy panu tak¹ odpowiedŸ…
(Senator Piotr Andrzejewski: I PSE…)
PSE te¿, tak. Ale to weŸmiemy od innego mini-

stra. Takie odpisy oczywiœcie s¹, ale jak pan dob-
rze wie, jeœli bloki s¹ de facto, ¿e tak powiem, blis-
ko koñca swojego fizycznego funkcjonowania, to
te odpisy s¹ niewielkie. W przypadku nowych blo-
ków – a takie te¿ s¹, jest to czy P¹tnów II, czy £agi-
sza, czy Be³chatów – odpisy s¹ bardzo du¿e, bo ta

inwestycja jest œwie¿a, nowa, czêsto wielomiliar-
dowa. Przeka¿emy panu pe³n¹ wiedzê o tym, jak
to wygl¹da.

Zyski i dywidendy. Jak mówi³em na pocz¹tku,
firmy energetyczne maj¹ du¿y zysk. Najmniejszy
zysk, co naturalne, dlatego ¿e jest najmniejsz¹ fir-
m¹, mia³a gdañska Energa. I ten zysk gdañskiej
Energi…

(Senator Piotr Andrzejewski: Mamy to w tabeli.)
Tak, macie to pañstwo w tabeli.
(Senator Piotr Andrzejewski: To mamy w tabeli,

ale dywidendy nie mamy.)
Dywidendê pobieramy. W ostatnich dwóch la-

tach Skarb Pañstwa pobiera³ doœæ du¿¹ dywi-
dendê od swoich spó³ek. Najwiêksz¹ dywidendê
pobraliœmy w roku 2008 w³aœnie z PGE. Dywi-
denda by³a pobrana z Enei, z Tauronu, a tak¿e
z Energi. Za 2009 r. pobraliœmy doœæ du¿¹, doœæ
znaczn¹ dywidendê z PGE, a tak¿e z poznañskiej
Enei – wiêcej ni¿ 50%. Inaczej by³o w przypadku
Tauronu. Tauron by³ przed debiutem. Ma bogaty
plan inwestycyjny, jest to spó³ka, która wymaga
bardzo g³êbokiej restrukturyzacji, wiêc dywiden-
dê w Tauronie za rok ubieg³y zostawiliœmy w fir-
mie w celu dalszego jej rozwoju. Chcemy, ¿eby
docelowo dywidenda nie by³a tylko i wy³¹cznie
udzia³em pañstwa, ¿eby stanowi³a œrodki, które
mo¿na przeznaczyæ na rozwój, a nie na wzboga-
cenie bud¿etu pañstwa, bo zyski generowane
przez firmê tak naprawdê musz¹ byæ reinwesto-
wane w tej spó³ce. I takie by³y nasze zapisy w pro-
spektach emisyjnych. Ale w³aœciciele, w tym
gie³dowi, oczekuj¹, ¿e dywidenda jednak bêdzie
dzielona, wiêc dotrzymaliœmy te¿ s³owa danego
wspó³w³aœcicielom, bo przecie¿ tacy s¹ w tej
chwili.

Senator Kleina pyta³ o to, czy klienci PGE otrzy-
muj¹ energiê w niskiej cenie. Skoro PGE produ-
kuje tak¹ energiê, a tak jest w du¿ej mierze, bo ma
energiê z wêgla brunatnego, to czy klienci otrzy-
muj¹ energiê w najni¿szej cenie? To nie jest taka
prosta zale¿noœæ, ¿e jeœli tanio produkujemy, to
tanio sprzedajemy. Tak naprawdê PGE, które
produkuje tak du¿o energii, du¿o jej sprzedaje
na rynku hurtowym, czyli od nich kupi¹ to inne
podmioty. Ta cena ma swój rynkowy charakter.
Parê tygodni temu PGE zapowiedzia³a, ¿e od no-
wego roku ca³¹ swoj¹ energiê, któr¹ produkuje,
wpuœci na rynek gie³dowy. I tak naprawdê do-
piero wtedy bêdziemy wiedzieæ, jaka cena siê
ukszta³tuje na tym rynku. Ale, jak pañstwo wie-
cie – tak¿e niektórzy na rynku to wiedz¹ – nieko-
niecznie jest tak, ¿e jak PGE ma najtañsz¹ ener-
giê, to klient otrzyma tê energiê najtaniej. Cza-
sem jest tak, ¿e inna firma, która zajmuje siê tyl-
ko handlem, oferuje w niektórych pasmach bar-
dzo tani¹ energiê. Przyk³adem jest chocia¿by –
mówiono o tym w czasie dyskusji sejmowej –
Huta Stalowa Wola, która ma blisko siebie Elek-
trowniê Stalowa Wola z grupy Tauron, ale linie
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dystrybucyjne zaopatrzenia w energiê ma z gru-
py PGE. Jest tak miêdzy innymi dlatego, ¿e PGE
oferowa³a i oferuje ci¹gle dalej na tym obszarze
tañsz¹ energiê ni¿ grupa Tauron, która produ-
kuje energiê tylko z wêgla kamiennego. Przesy³
te¿ jest istotny, bo jest doœæ drogi, zw³aszcza na
du¿e odleg³oœci. Tak naprawdê w tym miejscu
tañsz¹ energiê oferuje PGE, mimo ¿e tu¿ z boku,
niejako za plecami, jest Elektrownia Stalowa
Wola. Czêsto s¹ to inne zale¿noœci, ni¿ nam siê
wydaje.

Czy to, ¿e nasi s¹siedzi, na przyk³ad Kalinin-
grad czy Bia³oruœ, buduj¹ swoje bloki, nie bêdzie
mieæ wp³ywu na nasze ceny energii, na nasze mo-
ce, na nasze inwestycje? Mo¿e bêdzie za du¿o tej
energii w tym regionie? Proszê pañstwa, inwesto-
rzy rzeczywiœcie buduj¹ obok nas czy planuj¹ bu-
dowaæ swoje bloki na Bia³orusi i w Kaliningradzie.
Na pewno z czasem, przy wolnym handlu energi¹
bêdzie tak, ¿e konsument bêdzie pobiera³ energiê,
ale nie bêdzie wiedzia³, sk¹d j¹ ma. Bo to nie jest
tak, ¿e ta energia koñcowa jest znaczona. Nie bê-
dzie widaæ, ¿e ona jest z Bia³orusi. Energia bêdzie
dostarczona przez firmê zajmuj¹c¹ siê sprzeda¿¹,
a klient nawet nie bêdzie wiedzia³, sk¹d tê energiê
mu dostarczono, z jakiego bloku. Przecie¿ ona nie
jest znaczona. Uwa¿am, ¿e my w³aœnie dla tego
szeroko rozumianego bezpieczeñstwa energety-
cznego, dla zachowania miejsc pracy, dla wyko-
rzystania naszych w³asnych surowców energety-
cznych, tak¿e biomasowych, oraz wiatru i energii
s³onecznej, powinniœmy inwestowaæ we w³asne
moce wytwórcze. To nie tylko zwiêksza nasze w³a-
sne  bezpieczeñstwo.

Powiedzmy na przyk³ad, ¿e dosz³oby do awarii
w elektrowni w Kaliningradzie czy na Bia³orusi.
Operator bia³oruski czy rosyjski powie wprost:
proszê w tym dniu wy³¹czyæ przesy³ do Polski.
I koniec, niech siê dzieje, co chce. Mog¹ byæ umo-
wy, ale operator i tak odetnie przesy³ energii do
kraju trzeciego. Dlatego ka¿de pañstwo, w tym
polskie, musi mieæ w³asne moce, w³asne bloki na
wypadek takich sytuacji awaryjnych, wojny, ja-
kiejœ agresji, wydarzeñ losowych, kataklizmów.
Powiedzmy, ¿e burza albo huragan zerwie linie.
I co? Bêdziemy wtedy w Polsce energiê nosiæ wia-
derkami? Musimy mieæ w³asne bloki, które two-
rz¹ w³asne narodowe bezpieczeñstwo energetycz-
ne w Polsce. Oni bêd¹ budowaæ, bo im siê to te¿
op³aca, ale Polska musi zadbaæ o w³asne moce
wytwórcze, musi odtworzyæ stare bloki i budowaæ
nowe. Zu¿ycie energii w Polsce do kryzysu ros³o;
kryzys to zatrzyma³ i zu¿ycie nawet trochê spad³o,
ale po kryzysie, a chyba jesteœmy ju¿ bli¿ej jego
koñca, to zu¿ycie energii, jak siê wydaje, znów bê-
dzie wzrastaæ. Widaæ to w tym roku. Tak wiêc bu-
dowa w³asnych bloków mimo wszystko powinna
mieæ miejsce. A jeœli nawet bêdzie tak, ¿e nasze

polskie firmy sprzeda¿owe kupi¹ energiê i bêd¹
mia³y j¹ tylko przes³aæ… Po to budujemy przecie¿
po³¹czenie Polska – Litwa, most polsko-litewski,
po to w tej chwili PSE – Operator przej¹³ trzy linie
wschodnie, ukraiñskie i jedn¹ bia³orusk¹, ¿eby te
linie wyremontowaæ; jest taka s³ynna linia na Wi-
de³ce, biegn¹ca miêdzy innymi przez Rzeszów, te¿
z Ukrainy. Chcemy to wyremontowaæ i w razie
czego mieæ mo¿liwoœæ zakupu energii na rynek
polski. To te¿ jest element konkurencji na na-
szym, polskim rynku.

Czy uwzglêdniono koniecznoœæ odbudowy
sieci energetycznych podczas prywatyzacji? Nie
ma takich zapisów dotycz¹cych prywatyzacji, ¿e
inwestor, kupuj¹c… Dotychczas najczêœciej to
by³o sprzedawane inwestorom bran¿owym.
I najczêœciej chodzi³o o bloki wytwórcze. PAK,
Po³aniec czy elektrownia w Rybniku to by³y blo-
ki wytwórcze. A wiêc najczêœciej by³y inwestycje
w dany blok. I takie by³y oczekiwania. Teraz je-
dnak bêdzie prywatyzacja Energi i Enei, które
maj¹ w³asne linie dystrybucyjne i podczas roz-
mów mog¹ siê pojawiæ tego typu oczekiwania ze
strony w³aœciciela. Mówiê: mog¹ siê pojawiæ.
Rozwa¿ymy to w trakcie negocjacji umowy pry-
watyzacyjnej.

Czy jeœli PGE kupi Energê, to ewentualnie roz-
szerzy przywileje – ja to nazywam uprawnieniami,
bo zwi¹zkowcy siê obra¿aj¹ – na inne spó³ki? Nie
ma nigdzie takiego zapisu. Ka¿dy potencjalny in-
westor, który bêdzie chcia³ kupiæ gdañsk¹ Energê,
bêdzie musia³, po pierwsze, wynegocjowaæ z nami
najlepsz¹ cenê. A po drugie, bêdzie mia³ czas na
dyskusjê z za³og¹ w sprawie tak zwanego pakietu
spo³ecznego. No i wtedy to bêdzie zale¿a³o od dys-
kusji, od argumentów, od tego, co siê wynegocjuje.
Ale miejcie pañstwo œwiadomoœæ, ¿e my jako w³a-
œciciel mo¿emy, ale nie musimy braæ pod uwagê
tych oczekiwañ spo³ecznych, tych bardzo du-
¿ych ¿¹dañ. Energetyka ma doœæ du¿e ju¿ zreali-
zowane uprawnienia spo³eczne, wywalczy³a so-
bie tak¿e, tak to nazwê, du¿e gwarancje podczas
przekszta³ceñ. I myœlê, ¿e to nie jest taka prosta
zale¿noœæ. Mo¿e tak byæ, ale wcale nie musi, ¿e
PGE zaoferuje za³odze najlepsze uprawnienia.
Pamiêtajmy, ¿e s¹ to te¿ istotne koszty. Kiedy in-
westor daje du¿e uprawnienia spo³eczne, to naj-
czêœciej odbywa to siê kosztem ceny uzyskiwanej
przez w³aœciciela, czyli Skarb Pañstwa, to bardzo
jasna zale¿noœæ. Kiedyœ mieliœmy prywatyzacjê
takiej spó³ki w Legnicy, elektrociep³owni „Legni-
ca”. Zg³osi³o siê dwóch inwestorów, inwestor pol-
ski i inwestor zewnêtrzny. Ró¿nica miêdzy ofer-
tami wynosi³a kilkadziesi¹t milionów, prawie
100 milionów z³. I zwi¹zkowcy mówili: my chce-
my tego, który daje wam mniej. Dlaczego? Bo on
nam daje gwarancjê dziesiêcioletniego zatrud-
nienia. Czyli nie jest tak, to wszystko jest zawsze
uzale¿nione od oferty, jak¹ w konsekwencji reali-
zuje w³aœciciel, czyli Skarb Pañstwa.
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Czy MSP interesuje siê tym, co robi¹ spó³ki, jak
realizuj¹ swoje zakupy? Bo ja podobno mówi³em,
¿e nas to nie interesuje. Nie, nie mówi³em, ¿e to
nas nie interesuje. To s¹ decyzje zarz¹dów spó³ek,
biznesowe decyzje zarz¹du. Tego typu du¿e de-
cyzje zakupowe najczêœciej musz¹ mieæ tak¿e
aprobatê organu nadzorczego, czyli rady nadzor-
czej. My w PGE czy w innych spó³kach, gdzie jest
spó³ka publiczna, jesteœmy tylko jednym z w³aœci-
cieli. Mimo ¿e jesteœmy w³aœcicielem wiêkszoœcio-
wym, to nie jest tak, ¿e mo¿emy dyktowaæ coœ in-
nym w³aœcicielom. By³oby to naruszenie pewnej
zasady wspó³pracy, a tak¿e pewnych zasad we-
wnêtrznych, korporacyjnych, w takiej grupie. Nie
mo¿emy z racji posiadania wiêkszoœci podejmo-
waæ decyzji czy uchwa³, które bêd¹ stawiaæ w gor-
szej sytuacji w³aœcicieli mniejszoœciowych, jakim
jest na przyk³ad pracownik, akcjonariusz indywi-
dualny czy instytucja finansowa, która wy³o¿y³a
swoje pieni¹dze. W programie inwestycyjnym,
w prospekcie PGE, by³y miêdzy innymi zapisy
o inwestycjach, o przejêciach, o zakupach na ryn-
ku polskim czy rynku zewnêtrznym. PGE jako za-
rz¹d realizuje swoje przedsiêwziêcia; jest to jego
w³asne, biznesowe ryzyko. Oczywiœcie w³aœciciel
wiêkszoœciowy na walnych zgromadzeniach czy
na nadzwyczajnych zgromadzeniach mo¿e wyra-
¿aæ swoje opinie. I najczêœciej wyra¿a je, wybiera-
j¹c zarz¹d, zmieniaj¹c statut, dziel¹c zyski, zga-
dzaj¹c siê na niektóre wielkie inwestycje, na po-
dzia³ firmy, na ró¿ne inne rzeczy, ale to nie jest
tak, ¿e ka¿dego dnia minister skarbu siedzi i tak
jak kiedyœ w firmie pañstwowej podejmuje decyz-
je za zarz¹d. Jest zarz¹d, s¹ organa korporacyjne
spó³ki, a w radzie nadzorczej zasiadaj¹ tak¿e tak
zwane osoby niezale¿ne, które pilnuj¹ tego intere-
su publicznego akcjonariuszy, tak¿e tych akcjo-
nariuszy publicznych. To tyle.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, zadam tylko trzy pytania –

a wie pan, ¿e mia³bym wiêcej – bo nie ma dzisiaj
czasu. Jednak zanim zacznê zadawaæ pytania –
pewne sprostowania.

Ja mia³em ju¿ dostêp do materia³ów, które dzi-
siaj wszyscy otrzymaliœmy na posiedzeniu komi-
sji gospodarki, zawieraj¹cych na przyk³ad infor-
macje w postaci tabelarycznej o strukturze pro-
dukcji i sprzeda¿y energii elektrycznej w Polsce
i nie zgadza mi siê jedna rzecz. W pozycji… ju¿ nie

bêdê mówi³ której, w ka¿dym razie tam, gdzie jest
Elektrownia Rybnik, po stronie udzia³u w wytwa-
rzaniu jest zapisane 7%, a w przypadku GDF Suez
– jest zapisane 4%. Proszê mi powiedzieæ, sk¹d ta
ró¿nica. Wszyscy wiemy – myœlê, ¿e pan te¿ – ¿e to
s¹ bliŸniacze elektrownie, maj¹ po osiem bloków
po 220 MW ka¿dy. Tak ¿e na zasadzie sprostowa-
nia… Nie wiem, z czego wynika ró¿nica, bo wydaje
mi siê, ¿e te wielkoœci powinny byæ jednakowe
i wynosiæ po 7%, maksymalnie 8%. To jest pier-
wsza kwestia.

Druga kwestia. W swojej wypowiedzi mówi³
pan, co zmieni³ rz¹d – mówiê o rz¹dzie Platformy
i PSL – jeœli chodzi o program dla elektroenergety-
ki z 2006 r. Chcia³bym przypomnieæ, Panie Mini-
strze, ¿e minê³y prawie trzy lata sprawowania w³a-
dzy i to wszystko, co by³o wczeœniej krytykowane,
powinno byæ zmienione. I w zwi¹zku z tym mam
pytanie, co Ministerstwo Skarbu Pañstwa zrobi³o
w kwestii obsadzania zarz¹dów, rad nadzorczych
w spó³kach Skarbu Pañstwa sektora energetycz-
nego, jeœli chodzi o zmianê liczby osób zasiada-
j¹cych w poszczególnych zarz¹dach i radach,
i zmianê liczby organów. Krótko mówi¹c, chodzi
mi o mno¿enie spó³ek, a co za tym idzie, zarz¹dów
i rad nadzorczych, mno¿enie spó³ek, które na do-
br¹ sprawê nie wnosz¹ niczego nowego w proces
produkcyjny.

Kolejne pytanie, Panie Ministrze. Chcia³bym
jednak mimo wszystko wróciæ do kwestii Tauro-
nu. Z opracowania, które nam pan przedstawi³ –
no bo skoro to jest z Ministerstwa Skarbu Pañ-
stwa, to myœlê, ¿e pan to firmowa³ – wynika, ¿e
Polska Grupa Energetyczna zosta³a wyceniona na
oko³o 40 miliardów z³. Zreszt¹ na spotkaniach,
w których uczestniczy³em, miêdzy innymi z pani¹
minister Schmid, na temat wyceny spó³ek energe-
tycznych ca³y czas wartoœæ Tauronu oceniana by-
³a na 14–16 miliardów z³. Ja mam pytanie, co siê
sta³o po maju 2010 r., kiedy to rz¹d najpierw
zmieni³ iloœæ akcji przeznaczonych do sprzeda¿y,
bo w pierwszej wersji tych akcji mia³o byæ, z tego,
co pamiêtam, 30 czy 35%, a póŸniej okaza³o siê, ¿e
Rada Ministrów wyrazi³a zgodê na sprzeda¿ 52%
akcji Tauronu… Ten Tauron, pomimo ostrzenia,
¿e tak powiem, zêbów przez inwestorów, okaza³
siê totalnym niewypa³em gie³dowym, gdy¿ za-
miast na tych, powiedzmy, œrednio 13–14 miliar-
dów z³ – a wszyscy byli przekonani, ¿e taka cena
zostanie osi¹gniêta – firma zosta³a wyceniona na
kwotê 8 miliardów z³, na maksymalnie 8,5 miliar-
da z³, bo skoro 52% akcji zosta³o sprzedane za
kwotê 4 miliardów 300 milionów z³, to by³by to
mniej wiêcej taki rz¹d wielkoœci. Tak ¿e co siê sta-
³o, Panie Ministrze, z t¹ ró¿nic¹?

I nastêpne pytanie. Mówi³ pan wiele razy, na
posiedzeniach komisji te¿, o kontaktach za-
rz¹dów spó³ek ze zwi¹zkami zawodowymi. Ja
mam takie pytanie: co pana zdaniem powoduje,
¿e w trzech z czterech grup energetycznych zwi¹z-
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ki zawodowe z zarz¹dami w jakiœ sposób siê doga-
duj¹, a jeœli chodzi o zarz¹d Energi, to non stop s¹
protesty, non stop s¹ nieporozumienia, non stop
jakieœ zaognienia, czego notabene by³ pan jedno-
znacznym wyrazicielem na ostatnim posiedzeniu
komisji gospodarki?

Jeœli bêdzie mo¿na, Panie Marsza³ku, póŸniej
jeszcze o cokolwiek zapytaæ, to bardzo bym o to
prosi³. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Pani senator Zaj¹c, proszê bardzo.

Senator Alicja Zaj¹c:
Pan senator ubieg³ moje pytanie, bo ja chcia-

³am zapytaæ, dlaczego zwi¹zki zawodowe w Ener-
dze protestuj¹, a w innych spó³kach jest mo¿liwy
dialog.

I jeszcze drugie pytanie chcia³abym zadaæ. Na
jakich zasadach powo³ywani s¹ cz³onkowie rad
nadzorczych i jakie otrzymuj¹ wynagrodzenia?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
I jeszcze pan senator Szaleniec. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pan w swoich odpowiedziach

wspomina³ o ró¿nych problemach zwi¹zanych
z polsk¹ nienowoczesn¹ energetyk¹ i o koniecz-
noœci inwestowania w krajow¹ energetykê opart¹
g³ównie na wêglu. Rzeczywiœcie jest taka potrze-
ba, bo Polska ju¿ dzisiaj p³aci kary, a p³aciæ bêdzie
jeszcze wiêksze, za emisjê dwutlenku wêgla, za-
nieczyszczenia. Dlatego te inwestycje s¹ nie-
zmiernie wa¿ne. Ja wiem, ¿e Tauron i ZAK „Kê-
dzierzyn-KoŸle” wspólnie opracowa³y projekt za-
k³adu energochemicznego, który mia³by produ-
kowaæ energiê opart¹ na tak zwanych czystych te-
chnologiach wêglowych. Taki zak³ad dawa³by
szanse rozwoju energetyki opartej na wêglu, któ-
ra jednoczeœnie spe³nia³aby œwiatowe normy eko-
logiczne i dawa³aby szanse rozwoju ca³ego prze-
mys³u wêglowego, co szczególnie na Œl¹sku jest
bardzo wa¿ne. Wiem, ¿e problemem, jeœli chodzi
o powstanie tego zak³adu, by³y koszty, bardzo wy-
sokie koszty tego zak³adu. I wiem, ¿e Tauron i ZAK
liczy³y na wsparcie pañstwa, z bud¿etu, aby tê in-
westycjê zrealizowaæ. Proszê mi powiedzieæ, czy
w sytuacji, gdy pozyskaliœmy œrodki ze sprzeda¿y
akcji Tauronu, jest szansa na to, aby tê inwestycjê

i w ogóle inne inwestycje w energetyce dofinanso-
waæ, tak ¿eby tê polsk¹ energetykê unowoczeœniæ
i ¿ebyœmy w przysz³oœci nie p³acili tych ogrom-
nych kar. Dziêkujê.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Pan senator Majkowski pyta³ o strukturê pro-

dukcji i sprzeda¿y. Panie Senatorze, nawet jeœli
tam jest to pokazane rozdzielnie, to ³¹cznie to bê-
dzie suma rozdzielonych wielkoœci dotycz¹cych
„Rybnika” i GDF Suez. To s¹ dane, które my czer-
piemy z informacji PSE, bo my nie jesteœmy regu-
latorem, oraz URE. Z URE pobieramy takie infor-
macje, takie dane, bo corocznie one siê zmieniaj¹,
to nie jest tak, ¿e udzia³ w produkcji jest taki sam
raz na zawsze. On siê zmienia, niektóre bloki s¹
wy³¹czane, s¹ te¿ budowane nowe. Coœ w Polsce
siê dzieje w tym momencie. Tak samo sprzeda¿ –
to jest coœ ruchomego. Jest tak, ¿e niektóre firmy
trac¹ rynek sprzeda¿y na rzecz innych. Tak wiêc
co roku to chyba bêdzie wygl¹da³o inaczej. Ale nie
chodzi o to, ¿e ja pokaza³em to co do procenta, po
prostu pokaza³em jak gdyby tendencje, pokaza-
³em pewne zjawiska, to, ¿e jednak ci¹gle firmy
pañstwowe – dzisiaj jeszcze te cztery, a docelowo
dwie – i tak w rynku sprzeda¿y i wytwarzania maj¹
w Polsce wiêkszoœæ. To jest, jak s¹dzê, istota tej
tabeli, w której pan zauwa¿y³ te ró¿nice w wytwa-
rzaniu.

Co MSP zrobi³o w kwestii obsady zarz¹dów, rad
nadzorczych, namno¿onych organów spó³ek? No,
w³aœnie robimy to. To jest proces, jak pan wie,
d³ugotrwa³y. W energetyce w ka¿dej grupie jest po
kilkanaœcie zwi¹zków zawodowych. Negocjacje
spo³eczne z tymi zwi¹zkami wcale nie s¹ ³atwe. To
s¹ czêsto niekoñcz¹ce siê rozmowy ze zwi¹zkami,
budowanie jakiegoœ porozumienia, zgody na co-
kolwiek. To s¹ d³ugie procesy negocjacyjne. Ale
uda³o nam siê – bra³em nawet udzia³ w czêœci tych
negocjacji na poziomie firm PGE – wynegocjowaæ
zgodê strony spo³ecznej na wewnêtrzn¹ konsoli-
dacjê w PGE. Wszystkie zwi¹zki zawodowe
w PGE… A powiem, ¿e ostatnio spotkanie by³o
w Sheratonie, a wczeœniej w innym miejscu by³o
spotkanie zwi¹zków zawodowych i zarz¹dów spó-
³ek zale¿nych. I nie przesadzê, jak powiem, ¿e by³o
oko³o czterdziestu zarz¹dów spó³ek i by³o kilka-
dziesi¹t ró¿nych zwi¹zków zawodowych z ka¿dej
z tych spó³ek zale¿nych. I ¿eby zrobiæ konsolidacjê
wewnêtrzn¹ i z kilku spó³ek utworzyæ jedn¹ w jed-
nym obszarze, w drugim i w trzecim, trzeba by³o
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mieæ zgodê tych wszystkich zwi¹zków i musia³a
byæ dana przez nas zwi¹zkom gwarancja, ¿e naby-
te uprawnienia, czyli te umowy spo³eczne, które
by³y przez nie zawarte, bêd¹ w tych nowych pod-
miotach zachowane. To by³a cena za to, ¿e zgodzili
siê na likwidacjê kilkudziesiêciu spó³ek zale¿-
nych, i w³aœnie to, Panie Senatorze, to jest odpo-
wiedŸ na pana pytanie. Teraz zamiast oœmiu za-
rz¹dów dystrybucyjnych, w których by³y dwie,
trzy osoby z pensj¹ tak¹, jak¹ siê dzisiaj p³aci
w spó³kach zale¿nych Skarbu Pañstwa, bêdzie je-
den zarz¹d, a zamiast oœmiu rad nadzorczych bê-
dzie jedna rada nadzorcza. W ka¿dej radzie by³o
po trzy, piêæ, siedem osób – ró¿nie. Tak samo jest
w obrocie, w dystrybucji, w wydobyciu, wytwarza-
niu, i tak samo jest w spó³kach z tak zwanego non-
-core business, czyli niebiznesowych w energety-
ce. Tu chodzi o spó³ki medyczne, hotele, ró¿nego
rodzaju uzdrowiska, zak³ady naprawy samocho-
dów itp. Energetyka to w ogóle ci¹gle jest, powie-
dzia³bym, takie swego rodzaju Bizancjum. Jakby
popatrzeæ dzisiaj dok³adnie, ile jest aktywów niee-
nergetycznych, to wielu z pañstwa by nie uwierzy-
³o, ¿e to jeszcze jest mo¿liwe. Tymczasem to mo¿li-
we. Jest dzisiaj w Polsce nawet taka firma energe-
tyczna, która jest w³aœcicielem na przyk³ad m³o-
dzie¿owego domu kultury w danym mieœcie.

(Senator Krzysztof Majkowski: Hotelu.)
Hotelu, medycznej spó³ki, w³asnej szko³y œre-

dniej – wszystko to jest w³asnoœci¹ energetyki.
I taka w³aœnie ci¹gle jest jeszcze struktura we-
wn¹trz tych firm energetycznych. I to, co dzisiaj
robimy, porz¹dkuj¹c tê strukturê… Ma³o tego,
odnoœnie do pracowników PGE, którzy bêd¹ za-
siadaæ w radach nadzorczych, ju¿ w najbli¿szych
miesi¹cach bêdzie taka zasada, ¿e zasiadaj¹ tam
w ramach swoich obowi¹zków pracowniczych.
Nie bêdzie wiêc p³atnoœci z tytu³u zasiadania w ra-
dzie nadzorczej, nie bêdzie okreœlonych gratyfika-
cji za jej posiedzenia. Pomniejszamy w ten sposób
koszty funkcjonowania tych firm. Taki sam pro-
ces toczy siê w Tauronie…

(Senator Krzysztof Majkowski: Czy pracownicy
ministerstwa te¿…)

Tak, Panie Senatorze, tak, niech pan siê nie
niepokoi, dotrzymamy tego.

…tak samo dzieje siê w Tauronie, gdzie tocz¹
siê tego typu procesy, tak samo dzieje siê w Enei,
gdzie proces konsolidacji wewnêtrznej równie¿
ma miejsce. Nie musi byæ tak, ¿e w ka¿dej spó³ce
jest po kilkadziesi¹t spó³ek zale¿nych, mog¹ byæ
dwie lub trzy, jeœli musz¹ byæ. No, musi byæ oczy-
wiœcie niezale¿ny operator, to wynika z tej zasa-
dy… Ale nie musi wszêdzie byæ po kilkadziesi¹t,
a nawet po kilkaset spó³ek zale¿nych. I te procesy
w tej chwili u nas w³aœnie siê tocz¹, to jest to nasze
dzia³anie: ograniczyæ liczbê zarz¹dów, rad nad-
zorczych, niepotrzebnych dyrektorów, prezesów,

których w ostatnich latach, jak pan wie, namno-
¿y³o siê zbyt du¿o.

Co do wyceny, jak pan tutaj s³usznie zauwa-
¿y³, PGE ma wartoœæ kapitalizacji oko³o 40 mi-
liardów. To jest ³atwo policzyæ wed³ug gie³dowej
wyceny akcji PGE. Ona oczywiœcie te¿ siê zmie-
nia, bo ta cena na gie³dzie bywa ró¿na. Co cieka-
we, mimo debiutu na poziomie 23 z³, trudno w tej
chwili PGE do tej ceny na gie³dzie doszlusowaæ.
Cena akcji na gie³dzie oscyluje najczêœciej tak
pomiêdzy 20 z³ a 22 z³. W przypadku Tauronu ma
pan racjê. Obiegowe opinie, opinie dziennikarzy
i pracowników, by³y takie, ¿e Tauron to aktywa
warte dwanaœcie, czternaœcie albo szesnaœcie –
gdziekolwiek siê s³ucha³o, tam pada³y coraz wiê-
ksze kwoty. Ale my nic nie robimy, jak tylko bie-
rzemy jeden podmiot inwestycyjny… W przypad-
ku Tauronu to by³o kilka takich podmiotów in-
westycyjnych, które nam pomaga³y w tej prywa-
tyzacji. Wycena robiona przez niezale¿nych au-
dytorów, przez banki inwestycyjne, by³a na ta-
kim poziomie, jaki myœmy na gie³dzie zapropono-
wali. Nasza wycena to by³o 5 z³ 13 gr za akcjê po
skonsolidowaniu. I proszê zauwa¿yæ, ¿e raz tylko
ta cena na gie³dzie wynios³a 5 z³ 20 gr, a tak na-
prawdê przez pó³tora miesi¹ca ta cena jest ci¹gle
poni¿ej naszej wyceny. Tak wiêc minister skarbu
wyceni³ Tauron dro¿ej ni¿ dzisiaj wycenia Tau-
ron gie³da papierów wartoœciowych. Oczywiœcie
mo¿emy dyskutowaæ, czy gie³da wycenia s³u-
sznie, czy nie, ale ja nie znam innego miejsca,
gdzie wycena mo¿e byæ bardziej niezale¿na, bar-
dziej transparentna, bardziej przejrzysta. Gie³da
tak w³aœnie wycenia Tauron i mo¿emy siê modliæ
do Boga, ¿eby wycenia³a tak lub inaczej, ale to
bêdzie tylko modlitwa. Chcielibyœmy wszyscy,
¿eby ta wycena by³a trzy razy wy¿sza, ale niestety
taka jest ta niezale¿na, prawdziwa, transparen-
tna wycena tych aktywów. Myœlê, ¿e ona jest taka
w du¿ej mierze dlatego, ¿e w³aœnie Tauron ma tak
du¿o energii produkowanej z wêgla i tak du¿o ak-
tywów przestarza³ych. To, jak myœlê, jest te¿ is-
totny wp³yw na wartoœæ tej wyceny. Chcemy,
wrêcz marzymy o tym, ¿eby Tauron w najbli¿-
szych latach mia³ lepsz¹ wycenê, i myœlê, ¿e dzia-
³ania, jakie podejmuje zarz¹d, id¹ w takim kie-
runku, ¿eby wartoœæ aktywów tej grupy docelowo
by³a wy¿sza.

Pan jeszcze powiedzia³, ¿e Tauron by³ totalnym
niewypa³em. Ja myœlê, ¿e Tauron to by³a dobra pry-
watyzacja. Dwieœcie trzydzieœci tysiêcy osób fizycz-
nych wyrazi³o ochotê kupna akcji Tauronu. Du¿a
czêœæ ludzi chcia³a je kupiæ i szybko sprzedaæ. Za-
chowania ludzi s¹ tu przewidywalne. Ale s¹ ludzie,
którzy traktuj¹ Tauron i PGE po prostu jako inwe-
stycjê portfelow¹ na wiele lat. To czêsto inwestycja
d³ugoterminowa, która w okreœlonej perspektywie
czasu na pewno siê zwróci. Ja wierzê w to, ¿e Tau-
ron jest tak¹ firm¹, która da inwestorom zarobiæ na
swoich akcjach i na swojej wartoœci.
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Co do kontaktów zarz¹dów ze zwi¹zkami zawo-
dowymi – pani senator Zaj¹c to jakby powtórzy³a –
i tego, dlaczego w trzech grupach udaje siê rozma-
wiaæ, a w czwartej, czyli Enerdze – nie. Nie wiem,
czemu. Mo¿e powiedzia³bym tak: tylko jeden se-
nator w Rzeczypospolitej jest w energetyce. Ten
senator nazywa siê Majkowski i jest w³aœnie
w Grupie Energa.

(Senator Krzysztof Majkowski: Dwóch jest.)
A drugi jest gdzie?
(Senator Krzysztof Majkowski: W Be³chatowie.)
Ale senator Majkowski jest pracownikiem

Energi, a ten drugi senator pewnie nie jest praco-
wnikiem, byæ mo¿e pobiera ga¿ê w Senacie.

(Senator Krzysztof Majkowski: Jest, Dobkow-
ski.)

Te¿ jest, tak?
¯artujê, bo myœlê, ¿e nie ma takiej zale¿noœci.

To mo¿e jest wtedy wiêksza troska o gdañsk¹
Energê.

Powiem tak: na pewno gdañska Energa od
dwóch, trzech lat ma, powiedzia³bym, problem
z komunikacj¹ ze zwi¹zkami. Osobiœcie by³em
w Gdañsku rok temu na takiej rozmowie z udzia-
³em zarz¹du, rady nadzorczej i zwi¹zków zawodo-
wych. By³em na tym spotkaniu, rozmawia³em
i zobaczy³em tam, ¿e dialog miêdzy zwi¹zkami
a zarz¹dem jest minimalny. I tak naprawdê, jakby
popatrzeæ obiektywnie, to i jedna strona jest rady-
kalna, i druga nieustêpliwa. Jak myœlê, to jest tak
naprawdê ca³a kwintesencja funkcjonowania za-
rz¹du i zwi¹zków zawodowych w tej firmie. Ale
myœlê, ¿e antidotum na to bêdzie prywatyzacja
Energi. Jak bêdzie nowy inwestor, to myœlê, Pa-
nie Senatorze, ¿e pan odpocznie i Energa odpocz-
nie, bo byæ mo¿e natrafi siê na takiego dobrego
inwestora, który wreszcie porozumie siê z za³og¹.
Wtedy ten dialog bêdzie funkcjonowa³ w sposób
w³aœciwy, tak jak to zwykle jest w innych gru-
pach. Bo w innych grupach, przyznam, to znaczy
w Tauronie, w PGE, w Enei te rozmowy s¹ na do-
brym poziomie, strona spo³eczna rozmawia w ze-
spo³ach trójstronnych bran¿y energetycznej. Za-
wsze zreszt¹ widaæ, ¿e w tych trzech grupach jest
dialog, a ta czwarta zawsze jest jak gdyby miej-
scem takich dyskusji, czasem nawet bardzo ra-
dykalnych.

Pani senator Zaj¹c pyta, na jakich zasadach s¹
powo³ywane zarz¹dy i jakie maj¹ wynagrodzenia.

(Senator Alicja Zaj¹c: I rady nadzorcze.)
Rady nadzorcze te¿ dodamy.
Wszystkie zarz¹dy i rady nadzorcze s¹ powo³y-

wane w drodze konkursów. Konkursy do rad nad-
zorczych s¹ publiczne, konkursy na cz³onka za-
rz¹du i nabory publiczne og³aszaj¹ rady nadzor-
cze. Robimy wszystko, ¿eby te osoby pe³ni³y fun-
kcje najlepiej, jak potrafi¹, wybieramy ludzi na-
prawdê kompetentnych. W przypadku pracowni-

ków Ministerstwa Skarbu Pañstwa sytuacja jest
inna, nie ma konkursów. Pracownik Minister-
stwa Skarbu Pañstwa jest powo³ywany w drodze
decyzji ministra jako walnego zgromadzenia po-
za konkursem. Pracownicy mog¹ zasiadaæ w ra-
dach nadzorczych poza konkursem og³oszonym
publicznie na stronach internetowych. W innych
zaœ przypadkach s¹ to konkursy. Tak ¿e cz³onko-
wie rad nadzorczych i cz³onkowie zarz¹dów s¹
powo³ywani w drodze konkursu. S¹ te¿ na przy-
k³ad takie przypadki, jak w Enei, PGE czy Tauro-
nie, ¿e akcjonariusze indywidualni maj¹ okreœ-
lony pakiet i wtedy najczêœciej tak zwany nieza-
le¿ny przedstawiciel jest nam przedstawiany
przez niezale¿ne instytucje. To te¿ jest poza kon-
kursem. I my takiego kandydata powo³ujemy
zgodnie ze statutem do rady nadzorczej. Jeœli
chodzi o zarz¹dy, one te¿ s¹ wybierane w drodze
konkursu przez radê nadzorcz¹, ale na przyk³ad
w przypadku PGE minister Skarbu Pañstwa –
i skorzystaliœmy z tych uprawnieñ kilka razy –
mo¿e kogoœ powo³aæ do zarz¹du w³asnym
oœwiadczeniem. To by³o mo¿liwe wtedy, gdy PGE
by³a spó³k¹ z jeszcze stuprocentowym udzia³em
Skarbu Pañstwa. I wtedy kilku cz³onków zarz¹du
powo³ano w drodze oœwiadczenia ministra skar-
bu, a kilku wybra³a rada nadzorcza w drodze
konkursu.

Jeœli chodzi o pensje, to wynagrodzenia w ener-
getyce s¹ jeszcze wszêdzie objête ustaw¹ komino-
w¹. Nawet w Tauronie, w którym Skarb Pañstwa
ma mniej ni¿ 50% udzia³ów, wynagrodzenia do
dzisiaj tak¿e jeszcze s¹ objête ustaw¹ kominow¹.
I maksymalnie jest to szeœæ œrednich krajowych.
Jeœli dzisiaj w Tauronie mamy mniejszy pakiet
kontrolny, te wynagrodzenia mog¹ siê zmieniæ.
Oczywiœcie to by³aby decyzja rady nadzorczej co
do wysokoœci tych wynagrodzeñ. Byæ mo¿e w naj-
bli¿szym czasie bêd¹ przygotowane przez zespó³
przy panu premierze pewne regulacje, dotycz¹ce
wynagrodzeñ dla mened¿erów w spó³kach, w któ-
rych Skarb Pañstwa ma pakiet kontrolny. Na ra-
zie wszêdzie obowi¹zuje ustawa kominowa i za-
rz¹dy maj¹ wynagrodzenie na poziomie do sze-
œciu œrednich krajowych. A s¹ tak¿e przypadki, ¿e
te wynagrodzenia s¹ ni¿sze.

(Senator Krzysztof Majkowski: Czy oni te wyna-
grodzenia pobierali s³usznie, Panie Ministrze?)

Ci, co mieli je zwróciæ pañstwu, ju¿ je zwrócili.
Co do pytania senatora Szaleñca o inwestycje

w wêgiel, czyste technologie, Tauron i ZAK. Znam
ten projekt Tauronu i ZAK, znam tak¿e projekt
„Be³chatowa”. One wszystkie s¹ inne, ale general-
nie chodzi o technologie tak zwanego czystego
wêgla. W przypadku „Be³chatowa” to jest sposób
na wychwytywanie CO2 i ewentualne magazyno-
wanie go, tak ¿eby nie by³o emisji. Wszystkie te
projekty zosta³y niejako wpisane i przewodni-
cz¹cy Buzek im patronuje. Pieni¹dze na te projek-
ty s¹ poniek¹d zapewnione. Dzisiaj jednak okazu-
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je siê – jak to obliczaj¹ menad¿erowie w PGE czy
w „Be³chatowie” – ¿e te inwestycje s¹ tak drogie, ¿e
spó³ki same nie s¹ w stanie ich wykonaæ. ZAK
„Kêdzierzyn”, jak pan zapewne wie, ma ostatnio
du¿e problemy finansowe, tym bardziej nie jest
w stanie zrealizowaæ takich przedsiêwziêæ. Ten
zak³ad musi dokoñczyæ inwestycjê dotycz¹c¹ in-
stalacji kwasu azotowego, bardzo drogiej zreszt¹.
Ma³o tego, ta inwestycja… Nawet jeœli bêdzie tak,
¿e „Be³chatów” zrealizuje tê inwestycjê jako pro-
jekt wdro¿eniowy, badawczy, to mo¿e siê okazaæ –
s¹ takie opinie – ¿e na dzisiaj, przy obecnym po-
ziomie finansowania ze strony Unii Europejskiej,
ten projekt mo¿e byæ trwale nierentowny. Trzeba
wiêc szukaæ jeszcze innych sposobów finansowa-
nia, ¿eby te projekty docelowo by³y rentowne.
Myœlê, ¿e w nieodleg³ej przysz³oœci taki problem
nas czeka. Musimy to rozwi¹zaæ, musimy wie-
dziec, co zrobiæ z CO2, z produkcj¹ na innych te-
chnologiach… Pewnie jak¹œ alternatyw¹ bêdzie
energetyka j¹drowa, gazowa, odnawialna, ale si³¹
rzeczy wêgiel w Polsce jest i bêdzie w najbli¿szych
kilkudziesiêciu latach podstawowym surowcem
do produkcji energii elektrycznej.

Jeœli chodzi o wsparcie pañstwa, aby te projek-
ty zrealizowaæ… Proszê pañstwa, dzisiaj wszystko
jest obarczone pomoc¹ publiczn¹ i wszystko musi
byæ notyfikowane. Ja sobie wiêc nie wyobra¿am,
¿eby pañstwo wyasygnowa³o jakieœ gigantyczne
kwoty na wsparcie tego typu inwestycji. Owszem,
uwa¿am, ¿e byæ mo¿e nale¿y zadbaæ o to, aby
w nowych projektach agend Unii Europejskiej do-
tycz¹cych energetyki znalaz³y sie zapisy o finan-
sowaniu i modernizacji zak³adów energetycznych
w krajach takich, jak Polska czy Czechy, gdzie s¹
g³ównie wêglowe technologie. To mo¿e byæ istotne
Ÿród³o finansowania, takie europejskie programy
wsparcia dla ró¿nych podmiotów, jeœli chodzi
o inwestycje, o produkcjê energii z wêgla brunat-
nego czy kamiennego. Tauron jest firm¹ gie³dow¹,
która ma dzisiaj wybór: czy wybudowaæ wspólnie
z PGNiG blok czterystakilkamegawatowy w Stalo-
wej Woli w oparciu o gaz – bo w 2017 r. blok wêglo-
wy w Stalowej Woli zniknie z powierzchni ziemi –
czy przeznaczyæ pieni¹dze ze swoich wp³ywów, ze
swoich zysków na inwestycjê tak trudn¹ i tak dro-
g¹, jak¹ jest projekt ZAK i Po³udniowego Koncer-
nu Energetycznego. Bo PKE i ZAK wspólnie zrobili
ten projekt. Myœlê, ¿e Tauron wybierze swój w³aœ-
ny biznes, czyli produkcjê energii i bloki energety-
czne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Olech, proszê bardzo.

Senator Jan Olech:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja chcia³bym siê odnieœæ do

energii zielonej, to znaczy wiatrowej. Chcia³abym
zapytaæ pana ministra, czy resort coœ w tym te-
macie robi, bo… Jak wiemy, zanim uzyska siê
pozwolenie na budowê – dotyczy to niektórych
firm, które maj¹ do dyspozycji du¿e pieni¹dze –
mija oko³o 8 – 10 lat. Chodzi o uzgodnienia doty-
cz¹ce mocy linii przesy³owych. Bo to, co siê dzie-
je… Niektóre firmy typu krzak pozajmowa³y linie
przesy³owe i odbiorcze, przy³¹cza. Tak ¿e jest
problem. Czy resort coœ w tym kierunku robi?
Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, pytaj¹c o losy sprywatyzowa-

nych firm na przestrzeni dwudziestolecia nie cho-
dzi³o mi o historiê tych firm, ale o ukazanie pew-
nego zjawiska, którego, wydaje mi siê, rz¹d nie do-
strzega, bo w swojej wypowiedzi i pan minister
o tym nie wspomnia³, ale byæ mo¿e, ¿e siê mylê.
W szczególnoœci mia³em na uwadze tak zwane
wrogie przejêcie, polegaj¹ce na kupieniu przed-
siêbiorstwa po to, by zlikwidowaæ je jako konku-
renta. ¯eby nie byæ go³os³ownym, przytoczê cho-
cia¿by ostatnie wydarzenia. Znana jest zapewne
panu ministrowi Fabryka Amortyzatorów „Pol-
mo” w Kroœnie. Ten dobrze prosperuj¹cy zak³ad
pracy zosta³ sprzedany, przyj¹³ nazwê „Delphi”.
Dziœ, z tego, co siê orientujê, w³aœcicielem s¹
Chiñczycy i ju¿ podejmuj¹ dzia³ania, ¿eby tê fab-
rykê wyprowadziæ do swojego kraju, a u nas zo-
stawiæ bezrobotnych. Myœlê, ¿e analiza losów po-
szczególnych firm w du¿ym stopniu uprawdopo-
dobni³a i potwierdzi³aby to, o czym mówiê. Chodzi
o to, czy rz¹d w ogóle dostrzega takie niebezpie-
czeñstwo, jak równie¿ i to, o które pyta³ pan sena-
tor Kleina. Bo w moim przekonaniu s¹ to bardzo
wa¿ne sprawy.

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

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, byæ mo¿e siê mylê, ale… Czy

firmy sektora energetycznego odprowadzaj¹ do
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bud¿etu pañstwa dywidendy, a je¿eli tak, to w ja-
kiej wysokoœci? Bo w tej informacji nie znalaz³em
tego, nie posiadam takiej wiedzy. Jeœli pan mini-
ster by³by ³askaw przybli¿yæ, która firma odpro-
wadza do bud¿etu pañstwa dywidendy i w jakiej
wysokoœci.

Czy nie ma obawy, ¿e wysokoœæ tej dywidendy
w perspektywie dziesiêciu czy piêtnastu lat doró-
wna wartoœci firmy, która mia³aby byæ sprywaty-
zowana czy sprzedana? Mo¿e nawet w krótszym
okresie… Mieliœmy przecie¿ takie zawirowanie
z KGHM, kiedy okaza³o siê, ¿e wartoœæ dywidendy
w okresie kilkuletnim czy blisko dziesiêcioletnim
przewy¿szy³a kwotê, jak¹ za pakiet wiêkszoœciowy
w tej firmie chcia³ daæ Skarb Pañstwa. Czy nie ma
analogii, je¿eli chodzi o sektor energetyczny? Jeœli
pan minister by³by ³askaw odpowiedzieæ na te py-
tania. Chodzi szczególnie o to, jakiej wysokoœci
dywidendy s¹ odprowadzane do Skarbu Pañ-
stwa… Do bud¿etu pañstwa, przepraszam.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Pan senator Olech pyta³ o energiê wiatrow¹

i o to, czy resort coœ robi w tej sprawie. Nasz resort
w tej sprawie niewiele mo¿e zrobiæ, bo to s¹ upra-
wnienia ministra gospodarki. On przygotowuje
odpowiednie projekty ustaw i regulacji, które mo-
g¹ uaktywniæ ten obszar, mog¹ wiele u³atwiæ in-
westorom, ale mog¹ te¿ sprawiæ, ¿e tak zwane –
jak pan mówi³ – firmy typu krzak, które pozajmo-
wa³y sobie wiele lat temu kolejki, a dzisiaj nie in-
westuj¹, tylko trzymaj¹ przy³¹cza… Minister go-
spodarki mo¿e to zmieniæ. Myœlê, ¿e nowelizacja
ustawy – Prawo energetyczne, któr¹ Sejm i Senat
przyjêli, a prezydent podpisa³, wnosi wiele roz-
wi¹zañ, tak¿e w zakresie energetyki wiatrowej.
Wprowadza miêdzy innymi system zaliczek. Cho-
dzi o to, ¿e inwestor nie mo¿e, powiedzia³bym, blo-
kowaæ przy³¹cza przez dziesiêæ lat, tylko musi ak-
tywnie funkcjonowaæ, a wczeœniej uiœciæ zaliczkê
na ka¿dy megawat mocy. I to sprawia, ¿e tak zwa-
ne firmy krzak, czyli inwestorzy, którzy sobie po-
rezerwowali przy³¹cza, w konsekwencji je strac¹
lub bêd¹ musieli siê pozbyæ swojej spó³ki czy fir-
my na rzecz innego inwestora, który bêdzie chcia³
aktywnie dzia³aæ. To jest jedna rzecz.

Druga rzecz. My, jako wspó³w³aœciciel czy w³a-
œciciel niektórych spó³ek, mamy poœredni wp³yw
na to, w jaki sposób operatorzy energetyki wydaj¹
pozwolenia na przy³¹cza do systemu. Nasi opera-

torzy, bo w ka¿dej grupie jest operator dystrybu-
cji, który rozpatruje tego typu wnioski… Prawda
jest taka, i¿ wiele podmiotów prywatnych, osób fi-
zycznych, musia³o uzyskaæ lub te¿ od wielu lat
chce uzyskaæ takie decyzje o przy³¹czeniu do sys-
temu. Nie mówiê ju¿ o tym, ¿e trzeba spe³niæ inne
wymagania, mieæ ekspertyzy, analizy, pozwole-
nia, zgody œrodowiskowe. Nale¿y przestrzegaæ
ró¿nych dyrektyw, w tym dyrektywy ptasiej, mieæ
odpowiednie badania co do wietrznoœæ danego te-
renu. Bo op³ata od inwestycji liczona jest na tej
podstawie. My i PSE – Operator tak naprawdê ma-
my wp³yw na to, jakie wielkoœci i w których miej-
scach mo¿na przy³¹czyæ do sieci. W niektórych
obszarach mo¿liwoœci s¹ du¿e, ale s¹ te¿ niestety
miejsca, gdzie system jest praktycznie na granicy
wytrzyma³oœci i wiêcej ni¿ jest zaplanowane czy
nawet ju¿ jest nie wch³onie.

Uwa¿am, ¿e wielu potencjalnym farmom wia-
trowym bêdzie bardzo trudno dzisiaj w³¹czyæ siê
do systemu elektroenergetycznego. Muszê powie-
dzieæ, ¿e energetyka konwencjonalna na energiê
wiatrow¹ patrzy ró¿nie: niektórzy s¹ przychylni,
niektórzy patrz¹ doœæ nieprzychylnym okiem. Pa-
miêtajmy o tym, ¿e to jest energetyka, po pier-
wsze, doœæ droga, a po drugie, czêsto zawodna. Co
innego energia z wody czy z biogazu, która jest
produkowana systemowo. Co innego energia
z wiatru, gdzie jest tak, ¿e jak wieje, to j¹ mamy,
a jak nie wieje, to trzeba siê zabezpieczaæ, ¿eby tê
brakuj¹c¹ moc gdzieœ na rynku znaleŸæ. Jak mó-
wiê, my mamy na to wp³yw poœredni, poprzez spó-
³ki, w których jeszcze dzisiaj mamy pakiety kon-
trolne, chocia¿ nie korzystamy z tego, bo to by³oby
nie tak… Po to s¹ zarz¹dy spó³ek, po to s¹ odpo-
wiednie organy w spó³kach, ¿eby decydowaæ
o tym, gdzie wydaæ zgodê, jakie s¹ mo¿liwoœci
przesy³owe, jakie s¹ mo¿liwoœci wch³oniêcia tej
energii na danym obszarze kraju. To jest nasza ro-
la. Rola regulacyjna to jest w tej chwili rola mini-
stra gospodarki, jest ona w du¿ej mierze okreœlo-
na w prawie energetycznym i myœlê, ¿e ona spra-
wi, ¿e to siê zacznie doœæ diametralnie zmieniaæ.
Ma³o tego, te œrodki europejskie, które mamy na
energetykê odnawialn¹, niezale¿nie od tego, czy
s¹ one w PARP, czy w Ministerstwie Gospodarki,
czy w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowis-
ka i Gospodarki Wodnej, bo s¹ ró¿ne Ÿród³a finan-
sowania, te¿ w istotny sposób przyczyni¹ siê do
tego, ¿e bêdzie budowaæ siê coraz wiêcej farm wia-
trowych, myœlê, ¿e z czasem tak¿e biogazowych.

Pan Piotrowicz pyta³ raz jeszcze o tê prywatyza-
cjê, chcia³ ukazania tego zjawiska wrogiego prze-
jêcia. Panie Senatorze, ja znów panu odpowiem
tak filozoficznie, jak pan mnie pyta. Oczywiœcie,
¿e s¹ pewnie takie sytuacje, ¿e niektórzy inwesto-
rzy kupuj¹ firmê nie po to, ¿eby j¹ rozwijaæ, tylko
po to, ¿eby tak naprawdê kupiæ rynek albo de fa-
cto docelowo zlikwidowaæ konkurencjê. Takie sy-
tuacje wystêpuj¹ w Polsce i na œwiecie. Ale to nie
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jest tak, ¿e… W momencie prywatyzowania my
negocjujemy, oferent oferuje najwy¿sz¹ cenê. Ale
jeœli ktoœ za piêæ, dziesiêæ lat uzna, ¿e mu ta firma
stwarza problem, albo zechce j¹ przenieœæ w inne
miejsce Polski… Niestety, my nie jesteœmy jasno-
widzami w Ministerstwie Skarbu Pañstwa, mini-
ster Grad, tak jak jego poprzednicy, nie jest jasno-
widzem, ¿eby to przewidzieæ. Najczêœciej jest te¿
tak – mówiê to, ¿eby pan to wiedzia³ – ¿e strona
spo³eczna, zwi¹zki zawodowe w momencie prywa-
tyzacji prosz¹ ministra skarbu, ¿eby ich przej¹³
inwestor bran¿owy, a nie finansowy. Jak ich
przejmuje bran¿owy, to oni de facto sami sobie go-
tuj¹ taki los, gdy¿ ten inwestor albo rozwija firmê,
bo mu na tym zale¿y, albo uznaje, ¿e ona w tym
miejscu jest mu w³aœnie zbêdna, bo ma za p³otem
drug¹ tego typu firmê bran¿ow¹.

Czêsto jest te¿ taka sytuacja, ¿e inwestor bran-
¿owy, czego my na pocz¹tku nie wiemy, bo widzi-
my cenê, widzimy pakiet inwestycyjny… S¹ nawet
takie sytuacje, ¿e pakiet inwestycyjny jest na piêæ
lat, jest monitorowanie tej firmy przez Minister-
stwo Skarbu Pañstwa, przez departament moni-
toringu i nadzoru, do koñca tego okresu ochron-
nego i ona ma zrealizowaæ swoje inwestycje. Ale
mija piêæ lat i okazuje siê, ¿e inwestor ma w³aœnie
inny program. Wobec takiego zjawiska jesteœmy
ju¿ niestety bezsilni. To wed³ug mnie jest ci¹gle
margines, bo uwa¿am, ¿e wiêkszoœæ inwestorów,
którzy kupuj¹, kupuj¹ w dobrej wierze, p³ac¹ pie-
ni¹dze, i to najczêœciej niema³e, p³aci po to, ¿eby
zainwestowaæ, rozwijaæ, sprzedawaæ i mieæ coraz
wiêkszy rynek, mieæ tak¿e z tego dochody dla sie-
bie i swojej rodziny czy dla wspó³w³aœcicieli. To s¹
przyk³ady pozytywne. Ale negatywnych raczej siê
nie ustrze¿emy, chyba ¿e za ka¿dym takim inwe-
storem przez dziesiêæ lat puszczalibyœmy agenta,
¿eby patrzy³, jakie s¹ jego intencje. To jest niemo¿-
liwe do wycenienia… Mo¿emy oczywiœcie dzisiaj
zobaczyæ, ile tego typu przejêæ, tak zwanych, jak
pan je nazywa, wrogich, wyst¹pi³o, ale myœlê, ¿e
to raczej jest zjawisko marginalne, a nie powsze-
chne.

Senator Skurkiewicz raz jeszcze… Czy odpro-
wadzaj¹ dywidendy? Tak, odprowadzaj¹, i to zna-
czne. Kwot panu nie podam, bo to jest precyzyjna
informacja. To s¹ te¿ firmy, które co roku odpro-
wadzaj¹ dywidendy, przynajmniej na razie. Osta-
tnie lata, lata 2008–2009 by³y takie… Na przyk³ad
PGE za 2008 r. odprowadzi³o wiêcej ni¿ 1 mi-
liard z³ z tytu³u dywidendy. PGE jest tak¹ firm¹, ¿e
mog³a odprowadziæ tak wysok¹ dywidendê. Enea
odprowadzi³a kilkaset milionów z³otych. Czêsto
odprowadzaj¹ te¿ dywidendy na takim poziomie,
jaki ustaliliœmy w prospektach emisyjnych,
w których okreœliliœmy, ¿e w najbli¿szych dwóch,
trzech latach firma wyp³aci dywidendy na pozio-
mie na przyk³ad 50%, 60% swojego zysku. Stara-

my siê dotrzymywaæ s³owa wobec inwestorów, bo
to jest tak¿e budowanie naszej relacji jako Skarbu
Pañstwa z inwestorem. Jednak œmiem zauwa¿yæ,
¿e… Dywidenda jest elementem istotnym dla
wszystkich w³aœcicieli, w tym dla Skarbu Pañ-
stwa, tym bardziej teraz, gdy potrzeby bud¿etowe,
jak pañstwo wiecie, s¹ wcale niema³e, i st¹d ta na-
sza polityka dywidendowa jest inna. Uwa¿am je-
dnak, ¿e docelowo taka polityka dla firm nie jest
dobra. Potrzeby inwestycyjne s¹ tak olbrzymie, ¿e
myœlê, ¿e gdy kryzys minie, trzeba bêdzie trochê tê
politykê zmieniæ i daæ firmom szansê na odtwo-
rzenie, na budowê, na niezbêdne inwestycje
i w sieci, i w bloki wytwórcze.

Czy wysokoœæ tej dywidendy wyrównuje poten-
cjaln¹ wartoœæ przychodu z prywatyzacji? W ener-
getyce takiego problemu nie ma, bo nawet jeœli
PGE wyp³aca dywidendê w wysokoœci kilkuset
milionów czy nawet 1 miliarda z³ rocznie, a takie
by³y przynajmniej ostatnie dwa lata, to i tak kapi-
talizacja PGE jest na poziomie oko³o czterdziestu,
czterdziestu paru miliardów z³otych. Trudno tu
pokazaæ takie zale¿noœci. Czêsto w przypadku
mniejszych firm pokazanie takiej zale¿noœci mo¿e
byæ ³atwe, ale wydaje mi siê, ¿e takie zale¿noœci s¹
trudne do udowodnienia i do pokazania, bo je-
dnak te dywidendy s¹ i tak stosunkowo niedu¿e,
a przychody z tytu³u prywatyzacji, choæ jednora-
zowe, to prawda, s¹ czêsto kilku-, kilkunastokro-
tnie wiêksze ni¿ potencjalne dywidendy, jakie
Skarb Pañstwa móg³by uzyskaæ z jednej, drugiej
czy trzeciej firmy. Zawsze jest taki moment, w któ-
rym, jak sobie policzymy… Tylko ¿e dywidenda to
jest coœ p³ynnego, ona w jednym roku jest, w dru-
gim mo¿e jej nie byæ. Jak jest dobra koniunktura,
jest dywidenda, a czasem jest tak, ¿e dywidendy
nie ma w ogóle albo jest strata w firmie. Przychód
z prywatyzacji ma to do siebie, ¿e jest jednorazo-
wym przychodem do bud¿etu pañstwa i to jest is-
totna ró¿nica miêdzy dywidend¹ a przychodem
z prywatyzacji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Smulewicz.

Senator Eryk Smulewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Grupa Energa zapowiada³a te¿

inwestycje w energetykê odnawialn¹. Pojawi³ siê
miêdzy innymi wspólny plan Energi i Krajowej
Spó³ki Cukrowej. Mianowicie chodzi o zamkniêt¹
w 2005 r. cukrowniê w Ma³ej Wsi i plan urucho-
mienia produkcji energii odnawialnej miêdzy in-
nymi z biomasy, z innych produktów rolniczych.
Chcia³bym pana ministra zapytaæ, jak wygl¹da
realizacja tego projektu.
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Druga kwestia, kwestia, o której pan minister
te¿ ju¿ troszeczkê wspomina³. W grupie Energa
znajduje siê te¿ wiele firm, które funkcjonuj¹
w ró¿nych innych bran¿ach: spó³ki motoryzacyj-
ne, informatyczne, handluj¹ce sprzêtem gospo-
darstwa domowego itd., itd. Jakie jest stanowisko
ministerstwa co do polityki strategicznej w sto-
sunku do tych przedsiêbiorstw, a jak tê politykê
realizuj¹ zarz¹d koncernu Energa i poszczególne
zarz¹dy tych spó³ek? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Rada Ministrów wyrazi³a zgo-

dê na sprzeda¿ 53% akcji spó³ki Tauron Polska
Energia SA i twierdzi, ¿e Skarb Pañstwa zachowa³
kontrolê nad t¹ spó³k¹. W jaki sposób, maj¹c
mniejszoœæ akcji, Skarb Pañstwa tê kontrolê za-
chowa?

Jeszcze drugie pytanie. Czy zachowanie 60%
produkcji energii pod kontrol¹ pañstwa wystar-
czy do zachowania suwerennoœci energetycznej,
czyli bezpieczeñstwa energetycznego Polski? Przy
tym trzeba tu dodaæ, ¿e ta kontrola nad Tauro-
nem, jak powiedzia³em wczeœniej, jest niepewna,
wiêc tak naprawdê tylko 40% produkcji i 29%
sprzeda¿y jest pod kontrol¹. Czy to jest wystar-
czaj¹ca iloœæ do tego, ¿eby zachowaæ tê suweren-
noœæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Czy ministerstwo monitoruje

wywi¹zywanie siê inwestorów, którzy wykupili
nasze elektrownie, ze zobowi¹zañ dotycz¹cych
odtworzenia bloków energetycznych? Znany jest
mi przyk³ad z Rybnika, gdzie o nowym bloku na
razie siê tylko mówi. Jak to ogólnie wygl¹da
w skali ca³ego kraju?

Drugie pytanie. Czy prawd¹ jest, ¿e w sprzeda-
¿y akcji uprzywilejowane s¹ w stosunku do akcji
pracowniczych akcje, które s¹ w posiadaniu
Skarbu Pañstwa? Dziêkujê bardzo…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-
stwa Jan Bury: Mo¿na powtórzyæ?)

Czy w momencie zbycia akcje Skarbu Pañstwa
uprzywilejowane s¹ kosztem akcji pracowni-
czych? Dziêkujê bardzo.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:
Senator Smulewicz: energetyka odnawialna na

przyk³adzie gdañskiej Energi, ale tak¿e i PGE, bo
to s¹ zadania,realizowane przez wszystkie firmy,
szczególnie jeœli chodzi o te projekty dotycz¹ce
energii odnawialnej zwi¹zane z Krajow¹ Spó³k¹
Cukrow¹. Takie projekty obrcnie wspólnie reali-
zuj¹ Krajowa Spó³ka Cukrowa z Energ¹, ale tak¿e
Krajowa Spó³ka Cukrowa z PGE Energi¹ Odna-
wialn¹, której stara nazwa to ESP, realizowane s¹
takie dwa projekty. To nie s¹ projekty ³atwe, dlate-
go ¿e jest to jednak u nas ci¹gle innowacyjne.
Trzeba najpierw zbudowaæ bazê surowcow¹ w po-
staci zielonej masy typu kukurydza, burak cu-
krowy, burak pastewny czy inne roœliny, które s¹
energetyczne. To jest okres analiz i one trwaj¹ ju¿
prawie rok. W przypadku i PGE, i Energi, z tego, co
wiem, zosta³y ju¿ zrobione studia wykonalnoœci
tych projektów. Ci¹gle jest problem, ¿eby te pro-
jekty mog³y zostaæ spiête, ale s¹ one przygotowa-
ne. Z tego, co wiem, zosta³y te¿ z³o¿one wnioski.
Kilka tygodni temu w Ministerstwie Gospodarki
by³ nabór wniosków na projekty dotycz¹ce ener-
getyki odnawialnej. I wnioski zosta³y z³o¿one
przez podmioty. Wydaje siê, ¿e finansowanie ener-
getyki odnawialnej, wiatrowej czy biogazowej, bez
istotnego wsparcia œrodków unijnych, niestety,
nie jest op³acalne. Dlatego jest jak gdyby oczekiwa-
nie na programy, które ruszy³y w tej chwili. Teraz
jeœli podmioty dostan¹ pieni¹dze, jeœli je dostan¹,
to myœlê, ¿e w du¿ej mierze bêd¹ realizowaæ w³aœ-
nie te projekty biomasowe.

Jeœli chodzi o Energê i inne spó³ki, inne pod-
mioty, to jest taka sama sytuacja… Jeœli chodzi
o spó³ki informatyczne, motoryzacyjne, nawet sa-
lony samochodowe, spó³ki AGD, wypoczynkowe,
zdrowotne, przychodnie zdrowia, to nasze stano-
wisko jest takie, ¿e te spó³ki nie nale¿¹ do energe-
tycznego core business. W przypadku PGE, Ener-
gi i Enei jesteœmy zwolennikami tego, ¿eby za-
rz¹dy w sposób rozs¹dny, sensowny, we
wspó³pracy z za³og¹, mog³y sprzedawaæ docelowo
aktywa. Uwa¿amy, ¿e w tych spó³kach one nie s¹
potrzebne jako dzia³alnoœæ z zakresu core busi-
ness. Najczêœciej, niestety, to s¹ obszary, które
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du¿o kosztuj¹, s¹ nierentowne i tak naprawdê ob-
ci¹¿aj¹ bud¿et ca³ej energetyki, czyli podatnika,
odbiorcê energii elektrycznej.

Pytanie pana senatora Dobkowskiego. Kwestia
Tauronu i mniejszoœci Skarbu Pañstwa. Jak za-
gwarantujemy tam kontrolê? W³aœnie tak, jak
gwarantujemy j¹ w KGHM i w Orlenie. Przed de-
biutem gie³dowym spó³ki Skarb Pañstwa dokona³
stosownych zmian w jej statucie. Zapisy w statu-
cie, które zosta³y wprowadzone przez nas jako
w³aœciciela – wtedy g³ównego, tak zwanego stu-
procentowego – gwarantuj¹ nam kontrolê korpo-
racyjn¹ na poziomie 33%, bo na taki poziom zgodê
wyrazi³a Rada Ministrów. Ta kontrola korporacyj-
na pozwala nam mieæ wp³yw na wybór wiêkszoœci
rady nadzorczej i wybór de facto w 100% zarz¹du
spó³ki. Mamy tak¿e istotny wp³yw, zgodnie ze sta-
tutem, na wszystkie wa¿ne decyzje zapadaj¹ce
w spó³ce, tak¿e w kwestii podzia³u zysków, po-
dzia³u spó³ki, wyp³aty dywidendy i jej wysokoœci.
Jeœli do tego dodamy, ¿e inni akcjonariusze nie
mog¹ mieæ wiêcej ni¿ okreœlony procent akcji, to
de facto w³aœciciel, który ma 25%, 33%, 34% czy
49%, wci¹¿ nie maj¹c wiêkszoœci, i tak zachowuje
tak¹ kontrolê, ¿e decyduje o losach i przysz³oœci
firmy. W przypadku innych podmiotów taka sy-
tuacja tak¿e ma miejsce i na razie, jak pan dobrze
wie, Skarb Pañstwa tak¹ kontrolê zachowuje bez
wiêkszych problemów.

Czy zapewnienie tych oko³o 60%, jeœli liczyæ
³¹cznie PGE i Tauron, w produkcji, w du¿ej czêœci
tak¿e w sprzeda¿y, zapewni nam bezpieczeñstwo?
Jeszcze raz powtarzam: kwestia bezpieczeñstwa
energetycznego jest z³o¿ona. Uwa¿am jednak, ¿e
bezpieczeñstwo zapewni nam to, ¿e jako pañstwo
posiadamy tyle aktywów i mamy na nie istotny
wp³yw. Bezpieczeñstwo docelowo zapewni nam
tak¿e to, ¿e rynek energii bêdzie rynkiem dostêp-
nym, bêdzie na nim funkcjonowaæ gie³da energii,
bêd¹ po³¹czenia transgraniczne, tak aktywne
w Unii Europejskiej. To bêdzie docelowo tak na-
prawdê te¿ gwarancj¹ pe³nego europejskiego sys-
temu bezpieczeñstwa energetycznego w naszym
kraju. Mo¿e byæ zjawisko takie, ¿e na przyk³ad…
Pamiêtacie pañstwo sprawê sprzed paru dni – Bo-
gatyniê. Zala³o kopalnie i grozi³o to przerwaniem
dostaw z ka¿dego bloku. W tej chwili trzy bloki…
czwarty jest w³¹czony, ale parê bloków mo¿e byæ
wy³¹czonych, bo wêgiel jest, tylko nie ma gdzie
sk³adowaæ popio³u, nie ma jak przywieŸæ drog¹
niezbêdnych komponentów, czyli wapna, sorbetu
i ró¿nych innych sk³adników istotnych przy pro-
dukcji energii. A wiêc tego typu zjawiska mog¹
mieæ miejsce. Bezpieczeñstwo w kraju jest wa¿ne,
ale tak¿e wa¿ne s¹ po³¹czenia transgraniczne, ¿e-
by w razie sytuacji awaryjnej, w³aœnie takiej, jaka
chocia¿by ostatnio wyst¹pi³a, operator narodowy
mia³ mo¿liwoœæ zakupu energii w sposób ³atwy

i mo¿liwy do zrealizowania, tak¿e z innych Ÿróde³
ni¿ tylko w³asna energetyka.

Pan senator Gruszka pyta³, czy MSP monitoru-
je procesy prywatyzacyjne, jeœli chodzi o obszary
zwi¹zane z inwestycjami. Tak, Panie Senatorze,
monitorujemy to. Rybnik, PAK czy chocia¿by Po-
³aniec s¹ tego przyk³adami. Tam od kilku lat pa-
kiet inwestycyjny, który zapisaliœmy, i kwotê, któ-
r¹ zapisaliœmy na te inwestycje, monitorujemy,
rozliczamy to do koñca. Tego typu zapisy s¹ za-
wsze ob³o¿one kar¹ umown¹. Jeœli inwestor nie
wykonuje inwestycji, to w momencie kiedy mija
dany termin zapadalnoœci, Skarb Pañstwa egzek-
wuje kary umowne od tego¿ inwestora. One s¹
najczêœciej tak wysokie, ¿e nie op³aca siê danemu
podmiotowi nie realizowaæ inwestycji.

Czy w momencie zbycia bardziej uprzywilejo-
wane s¹ akcje Skarbu Pañstwa ni¿ pracowników?
Nie, nie ma takiego zagro¿enia. W naszych rozmo-
wach ze stron¹ spo³eczn¹ zawsze podkreœlamy, ¿e
nawet jeœli minister skarbu bêdzie zbywa³ swoje
akcje na przyk³ad Enea, to, jak oœwiadczy³ zwi¹z-
kom zawodowym, stronie spo³ecznej, zadba o to,
¿eby inwestor zaoferowa³ nabycie akcji od praco-
wników po takiej samej cenie, po jakiej nabywa od
nas. Pracownicy mog¹ sprzedaæ swoje akcje, ale
nie musz¹. To s¹ ich akcje, oni sami nimi dyspo-
nuj¹ i my nie bêdziemy do niczego zmuszaæ.
Chcemy, ¿eby inwestor stworzy³ pracownikom,
na przyk³ad w Enei, tak¹ mo¿liwoœæ w momencie
zg³oszenia wezwania na zakup akcji Enea. Tak ¿e
nie ma ¿adnych przywilejów dla nas, staramy siê
dbaæ o to, ¿eby pracownicy mieli mo¿liwoœæ sprze-
da¿y swoich akcji po takich cenach, po jakich my
je zbywamy. Reszta to jest tak naprawdê gie³da.
Jak pañstwo wiecie, akcje upublicznione w pew-
nym momencie czy w PGE, czy w Enerdze…
w Enerdze akurat nie, czy w Tauronie to s¹ akcje
pracownicze. Gros pracowników sprzedaje akcje,
ale bardzo du¿a liczba niestety… Znaczy, to dob-
rze, ¿e wiêkszoœæ nie sprzedaje swoich akcji, za-
chowuje je i wierzy w to, ¿e ich firma, firma, w któ-
rej pracuj¹, bêdzie docelowo mieæ swoj¹ wartoœæ
rynkow¹. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeœli mogê, chcia³bym zadaæ

trzy pytania. Pierwsze: co bêdzie po roku 2012,
kiedy to wiêkszoœæ energetyki bêdzie w rêkach
prywatnych, byæ mo¿e tak¿e w rêkach inwestorów
zagranicznych? Jaki bêdzie rozwój tej sieci gospo-
darki? Co pan przewiduje?
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Drugie pytanie jak gdyby nawi¹zuje do pier-
wszego. Czy przewiduje pan ewentualn¹ zwy¿kê
cen energii elektrycznej, je¿eli w³aœcicielami sek-
tora czy jego wiêkszoœci bêd¹ w³aœciciele zagrani-
czni, koncerny zagraniczne?

Trzecie pytanie ma troszkê zwi¹zek z tym, co
koledzy tutaj poruszali. Chodzi o energiê odna-
wialn¹, tak zwan¹ zielon¹. Ja mam takie pytanie:
czy s¹ przewidywane na przyk³ad prywatyzacje,
wyodrêbnienie prywatyzacji elektrowni wo-
dnych? Przyk³adem chocia¿by jest elektrownia na
Solinie. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, ja z du¿ym uznaniem odnoszê

siê do polityki prywatyzacyjnej rz¹du i pana mini-
stra Aleksandra Grada, w tym równie¿ do tego, co
pan nadzoruje, czyli polityki prywatyzacyjnej sek-
tora elektroenergetycznego, z uwagi na to, ¿e jest
przejrzystoœæ i transparentnoœæ, wszystko odby-
wa siê na podstawie okreœlonych regu³, które mo-
g¹ siê nie podobaæ, ale s¹ jasne i przestrzegane.
Pytanie: ile by³o przyk³adów uniewa¿nienia postê-
powania w sektorze, który pan nadzoruje, i jakie
by³y g³ówne tego przyczyny? Czy to by³a cena, czy
to by³y protesty itd.? Ile by³o takich przypadków
odk¹d pan jest ministrem?

Druga kwestia. Lobbing a troska o sektor czy
te¿… Tu jest bardzo p³ynna granica. Otó¿ ja uwa-
¿am, ¿e zatrudnianie w firmie b¹dŸ bran¿y czyni tê
granicê wrêcz niewidoczn¹. Ja nie pracujê w sek-
torze energetycznym i moje pytania dotycz¹ elek-
trowni z terenu mojej aktywnoœci – Zespo³u Elek-
trowni Wodnych „Niedzica”. Pan umieœci³ na stro-
nie 8 informacjê o tym, ¿e w czerwcu podjêto pra-
ce zwi¹zane z wyborem doradcy prywatyzacyjne-
go MSP, sprzeda¿ zaœ planowana jest na 2011 r.
Chcia³bym zapytaæ, czy ju¿ jest wybrany doradca
prywatyzacyjny, jaki procent akcji spó³ki zamie-
rzacie pañstwo sprzedaæ i jaka bêdzie formu³a.
Czy to bêdzie aukcja, czy to bêdzie zaproszenie do
rokowañ? Co bêdzie, jaki jest alternatywny wa-
riant, jeœli to siê nie powiedzie? To siê wi¹¿e z osta-
tnim ju¿ pytaniem, pytaniem o energiê alternaty-
wn¹. Czy „Niedzica” wkomponowuje siê w pro-
gram rozwoju energii alternatywnej, tej wiatro-
wej? Bo to by trochê przeczy³o sobie. Z jednej stro-
ny mówimy o wspieraniu polityki energetycznej
zwi¹zanej z energi¹ alternatywn¹, a z drugiej stro-
ny pozbywamy siê jednego z wa¿nych jej elemen-
tów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Senator Majkowski. Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, niejako uzupe³niaj¹c pytanie

pana senatora Dobkowskiego, chcia³bym zapytaæ
pana o nastêpuj¹c¹ kwestiê. Z tabeli przedstawio-
nej w materia³ach przygotowanych na dzisiejsze
posiedzenie wynika, ¿e po zakoñczeniu procesu
prywatyzacji Energi i Enei ze strony sektora wy-
twarzania w rêkach b¹dŸ pod nadzorem Skarbu
Pañstwa zostanie maksymalnie 40–41%, zaœ ry-
nek sprzeda¿y pod nadzorem Skarbu Pañstwa bê-
dzie mniej wiêcej na poziomie 32–33%. Czy pan
jako urzêdnik odpowiedzialny za ten resort uwa-
¿a, ¿e jest to w zupe³noœci wystarczaj¹ca iloœæ do
tego, ¿eby Skarb Pañstwa sprawowa³ typowe w³a-
dztwo nad energetyk¹? Czy mo¿e istnieje niebez-
pieczeñstwo, ¿e po prostu inwestorzy, którzy za-
kupili czêœæ sektora elektroenergetycznego,
w perspektywie nastêpnych miesiêcy, maksymal-
nie lat, bêd¹ skutecznie tworzyæ swoj¹ w³asn¹ po-
litykê cenow¹?

Drugie pytanie, Panie Ministrze. Pan senator
Gruszka pyta³ o akcje pracownicze, pan te¿ wspo-
mina³ w swojej wypowiedzi o akcjach Enei i Ener-
gi, których w³aœcicielami s¹ pracownicy. I mam
pytanie: czym ró¿ni siê podejœcie jednej grupy od
podejœcia drugiej grupy w kwestii w³asnoœci? Py-
tam o to, bo stwierdzi³ pan, ¿e akcje Enei s¹ w pe-
wnym sensie przygotowane, ¿e inwestor, który siê
zg³osi, bêdzie móg³ dogadywaæ siê z tym rozpro-
szonym akcjonariatem. Chodzi mi o akcjonariu-
szy Energi, o to, co stanie siê w momencie jej pry-
watyzacji, bo z prospektu emisyjnego wynika, ¿e
wszystkie akcje, 82,9%, których w³aœcicielem jest
Skarb Pañstwa, s¹ przeznaczone do sprzeda¿y,
a nic nie mówi siê o akcjach, których w³aœciciela-
mi s¹ pracownicy.

I trzecie pytanie, Panie Ministrze. Rz¹d przyj¹³
plan prywatyzacji na 2010 r., który mia³ przynieœæ
oko³o 25 miliardów z³, szacowano, ¿e chyba dwie
trzecie bêdzie pochodziæ z sektora elektroenerge-
tycznego. Podchodz¹c do tego teraz w taki typowo
matematyczny sposób, bior¹c pod uwagê, ¿e inne
by³y kalkulacje dotycz¹ce ceny, na przyk³ad za
Tauron, a prawdopodobnie inna cena bêdzie te¿
za Energê, jak ocenia pan wykonanie tego planu?
Mam tu na myœli wp³ywy do bud¿etu pañstwa na
koniec roku w stosunku do za³o¿onych wp³ywów
z prywatyzacji w 2010 r. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, to ostatnie pytanie.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury:

Pan senator Kaleta pyta³ o, co bêdzie po roku
2012, kiedy bêdzie u nas wiêkszoœæ inwestorów
zagranicznych. Przede wszystkim nie bêdzie tej
wiêkszoœci, jeœli chodzi o produkcjê i o sprzeda¿,
bo jeœli dodamy tylko dwa podmioty, PGE i Tau-
ron, to ju¿ dzisiaj, a tak¿e po roku 2012, bêd¹ one
mia³y wiêkszoœæ produkcji. Jeœli chodzi o rynek
sprzeda¿y, to myœlê, ¿e praktycznie da to oko³o
po³owy tego rynku, dzisiaj zapewniaj¹ to te dwa
podmioty.

Nie jest to jednak problem, który ministrowi
skarbu spêdza sen z oczu, a ja jestem ostatnim,
który uwa¿a³by, ¿e odbiorca indywidualny – ro-
dzina, zak³ad, firma – bêdzie mia³ zapewnione
wiêksze bezpieczeñstwo, jeœli te wszystkie firmy
bêd¹ pañstwowe, jeœli pañstwo bêdzie mieæ 99%
energii w swoich rêkach. To nie o to chodzi, nie tê-
dy droga. Tak naprawdê najwiêksz¹ gwarancj¹
bezpieczeñstwa jest nie tylko w³aœcicielska gwa-
rancja, to, ¿e pañstwo jest w³aœcicielem czêœci czy
wiêkszoœci aktywów, ale niezale¿ny regulator, ja-
kim jest URE. On dzisiaj na tym rynku dyktuje
wszystkim inwestorom, i tym obcym, i tym krajo-
wym, ró¿nego rodzaju rozwi¹zania, rozstrzygniê-
cia regulacyjne. Dzisiaj wielu inwestorów zewnê-
trznych jest w sporze z URE, w s¹dzie s¹ sprawy
o wysokoœæ taryf, o zgody, o ró¿nego rodzaju de-
cyzje, które zapadaj¹ wewn¹trz firm. Tak wiêc taki
regulator, pañstwowy urz¹d, ma istotne znacze-
nie. To po pierwsze.

Po drugie, na bezpieczeñstwo, te¿ cenowe,
wp³ywa to, jak bardzo jesteœmy otwarci na œwiat,
to, czy jesteœmy wysp¹ zamkniêt¹, czy nie, a dzi-
siaj Polska jest trochê tak¹ wysp¹ zamkniêt¹, sa-
mi tak sobie wszystko… Nawet jeszcze s¹ trudno-
œci z zakupem tej energii z zewn¹trz, bo mo¿emy
kupiæ tylko okreœlon¹ jej iloœæ, ale nie mo¿e byæ
tak, ¿e jest to otwarty rynek.

Myœlê, ¿e jest wa¿ne, aby w polskiej energetyce
by³y inwestycje w budowê nowych bloków,
w energetykê odnawialn¹ i w sieci energetyczne,
bo i jedno, i drugie, i trzecie wygl¹da w Polsce mar-
nie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w ostatnich dwudzie-
stu latach zmarnowaliœmy du¿o czasu – ma³e
Czechy ten czas wykorzysta³y lepiej ni¿ my, ma³e
Czechy zrobi³y to lepiej od nas, bo my spieraliœmy
siê, jak dzieliæ, jak ³¹czyæ, z kim siê dogadywaæ, ja-
kie pakiety gwarantowaæ i co dawaæ. Dzisiaj ma-
my du¿o do odrobienia, nasi s¹siedzi, Niemcy czy
Skandynawowie, osi¹gnêli w obszarze energety-
cznym niesamowity postêp technologiczny, inno-
wacyjny, w dziedzinie energii odnawialnej. Dzisiaj
niemieckie rolnictwo pracuje w jednej czwartej na
energetykê, a w Polsce to jest 1%. Mamy do odro-
bienia bardzo du¿e technologiczne zapóŸnienie,
bo myœleliœmy, ¿e jak to bêdzie pañstwowe, to bê-

dzie to gwarant, ¿e bêdzie to bezpieczne i dobre.
A tam nie obawiano siê wpuszczenia na swój ob-
szar prywatnych inwestorów, prywatnych firm
czy osób fizycznych, aby zainwestowali oni w³as-
ne pieni¹dze w modernizacjê energetyki, w tym
w budowê innego zaplecza surowcowego. I zrobio-
no to w sposób rozs¹dny i dobry.

Dzisiaj nie obawia³bym siê tego, ¿e inwestorzy
zagraniczni zrobi¹ tu coœ z³ego. Kiedy oni tutaj
przyjd¹, kiedy zainwestuj¹ w wytwarzanie, a tak-
¿e w sprzeda¿, to bêd¹ chcieli utrzymaæ pozycjê na
rynku i zdobyæ jeszcze wiêcej klientów. A czym
mog¹ ich zdobyæ? Mog¹ ich zdobyæ w³aœnie jako-
œci¹ us³ug i, miêdzy innymi, cen¹.

Co z t¹ cen¹, kiedy bêd¹ tu zagraniczni w³a-
œciciele? Te¿ siê o to nie martwiê. Uwa¿am, ¿e
chocia¿ jestem cz³owiekiem, który myœli pro-
pañstwowo, to te¿ nie zawsze jest tak, ¿e inwe-
stor pañstwowy daje nam cenê mniejsz¹, ni¿-
sz¹, a prywatny wy¿sz¹. Czêsto inwestor pry-
watny, w³aœnie szukaj¹c rynku, zdobywaj¹c ry-
nek, oferuje klientowi ni¿sz¹ cenê. Powie pan za
chwilê: tak, ale potem, kiedy on ju¿ na tym ryn-
ku siê utrwali, kiedy go zdobêdzie, to dopiero
podyktuje nam cenê. Jednak po to w³aœnie jest
otwarty rynek, ¿eby nie by³o jednej firmy han-
dluj¹cej w Polsce energi¹, tylko ¿eby by³o ich kil-
kadziesi¹t, a mo¿e i kilkaset, bo do tego modelu
zd¹¿amy. Myœlê, ¿e siedz¹cy tu moi koledzy,
a tak¿e przedstawiciele URE czy UOKiK, te¿ ma-
j¹ na ten temat swoj¹ opiniê. W moim przekona-
niu, tylko konkurencja, i to wielu podmiotów,
bêdzie stanowiæ o tym, ¿e cena energii w Polsce
mo¿e byæ ni¿sza.

Czy s¹ plany wy³¹czenia elektrowni wodnych,
na przyk³ad „Soliny”? Tak zrozumia³em pytanie,
czy dobrze? Tak wiêc nie ma takich planów. „Soli-
na” i niektóre inne elektrownie wodne najczêœciej
s¹ po³¹czone w grupy – „Niedzica” jest wyj¹tkiem,
bo jest to firma nasza, Skarbu Pañstwa, tak zwa-
na setka, pozosta³e s¹ najczêœciej w jakiejœ grupie
energetycznej. Na przyk³ad „Solina” jest w grupie
PGE Energetyka Odnawialna.

Nie wykluczamy, ¿e PGE swoj¹ energetykê od-
nawialn¹ upubliczni poprzez gie³dê i w ten sposób
pozyska pieni¹dze na inwestycje w³aœnie w obsza-
rze energetyki odnawialnej, docelowo na rozwój
kolejnych elektrowni wodnych, wiatrowych czy
biogazowych. W tej chwili PGE ma takie plany
w odniesieniu do swojego obszaru energetyki od-
nawialnej. Ona ma nawet projekty takich inwe-
stycji jak wiatraki na Morzu Ba³tyckim. To s¹ bar-
dzo drogie inwestycje, jednak PGE w najbli¿szych
latach chce tê swoj¹ drug¹ nogê, tê energiê odna-
wialn¹, bardzo mocno rozwijaæ.

Senator Bisztyga wyrazi³ tu du¿y podziw dla
pracy ministra skarbu. Dziêkujê, Panie Senato-
rze. Pañskie wyrazy uznania przeka¿ê, kiedy tylko
minister skarbu wróci z urlopu. W poniedzia³ek
ju¿ bêdzie w pracy.
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Ile by³o przyk³adów uniewa¿nionych procesów
prywatyzacji w energetyce? By³o ich wcale niema-
³o. W wielu drobnych podmiotach, w ciep³o-
wniach i elektrociep³owniach, mieliœmy tak¹
mo¿liwoœæ, ale niestety… I to by³o z³e, bo kiedy
jest zmarnowany proces, to wtedy zmarnowane
s¹ te¿ publiczne pieni¹dze. Zdarza siê, ¿e og³asza-
my przetarg, aukcjê, przystêpujemy do negocja-
cji, a nie dochodzi do fina³u. Pieni¹dze podatnika
id¹ na przygotowanie tego, na wyceny, na pracê
doradców, a potem fina³ jest negatywny, bo s¹ ni¿-
sze oferty albo tej oferty nie ma wcale. Takie sy-
tuacje mieliœmy w przypadku PAK i to wielokrot-
nie, równie¿ nasi poprzednicy mieli problemy z je-
go prywatyzacj¹. Tak¿e w przypadku prywatyzacji
poznañskiej Enei w roku ubieg³ym, niestety, nam
siê nie powiod³o. Równie¿ nie powiod³a siê prywa-
tyzacja w paru mniejszych spó³kach.

Muszê powiedzieæ, ¿e wydaje siê, ¿e dzisiaj na
te dwa projekty, które mamy do zaoferowania,
czyli na gdañsk¹ Energê i Eneê, jest na rynku wie-
lu chêtnych. Myœlê, ¿e te procesy prywatyzacyjne,
jeœli tylko cena bêdzie dla ministra skarbu satys-
fakcjonuj¹ca, zostan¹ w pe³ni dokoñczone.

Nie chce pan uprawiaæ lobbingu, ale zapyta³
pan niechc¹cy o Zespó³ Elektrowni Wodnych Nie-
dzica – rozumiem, ¿e senatorowi i pos³owi, ja te¿
jestem pos³em, zawsze bli¿szy jest jego okrêg wy-
borczy. Mianowicie Zespó³ Elektrowni Niedzica
jest tak zwan¹ setk¹ Skarbu Pañstwa i tak, ta fir-
ma bêdzie w tym roku wyceniana. W tej chwili jest
og³oszony przetarg na wybór doradcy przy tej pry-
watyzacji, s¹ zg³oszone chyba trzy kandydatury.
Myœlê, ¿e na pocz¹tku wrzeœnia doradca zostanie
wybrany, on bêdzie pracowa³ maksymalnie przez
trzy miesi¹ce i prawdopodobnie na prze³omie tego
i przysz³ego roku „Niedzica” bêdzie przygotowana
do sprzeda¿y. Zrobimy to raczej w drodze zapro-
szenia do negocjacji skierowanego do potencjal-
nych inwestorów, dlatego ¿e zatrudnienie jest
tam doœæ istotne. Poza tym jest to spó³ka, która
funkcjonuje na takim obszarze, gdzie jest styk
wielu samorz¹dów, gminnych i powiatowych,
gdzie jest jezioro, które jest elementem integral-
nym tego regionu. Czy „Niedzica” wkomponowuje
siê w program energetyki odnawialnej? Oczywi-
œcie, ¿e tak. Ale miejmy œwiadomoœæ, ¿e to nie jest
elektrownia o jakiejœ niesamowitej mocy. To s¹
niewielkie bloki wodne, które produkuj¹ niewiel-
k¹ iloœæ energii elektrycznej. I niewa¿ne, czy kupi
j¹ prywatny inwestor zewnêtrzny, czy polski, ta
elektrownia i tak bêdzie produkowaæ energiê od-
nawialn¹. Wiem, ¿e „Niedzica” ma te¿ projekty
wiatrowe. Myœlê, ¿e inwestor, który kupi j¹ doce-
lowo, bêdzie rozwija³ te projekty zwi¹zane z pro-
dukcj¹ energetyki odnawialnej.

Senator Majkowski pyta³, jaki bêdzie rynek
produkcji i sprzeda¿y i czy pañstwo ochroni swoje

w³adztwo. Ja o tym ju¿ mówi³em. W polityce ener-
getycznej do roku 2030 rz¹d Rzeczypospolitej za-
k³ada, ¿e w tych dwóch spó³kach bêdziemy mieæ
w³adztwo wiêkszoœciowe i korporacyjne. Jestem
przekonany, ¿e taka obecnoœæ Skarbu Pañstwa
w tych dwóch podmiotach jest wystarczaj¹ca do
tego, ¿eby zachowaæ i w³adztwo, i minimum bez-
pieczeñstwa, które jest niezbêdne w Polsce.

Jak przyjd¹ inwestorzy, to co oni zrobi¹? Ja nie
do koñca rozumiem to pytanie. Myœlê, ¿e wszyscy
inwestorzy, którzy kupuj¹ aktywa w energetyce,
przychodz¹ z du¿ym pakietem inwestycyjnym.
Mogê podaæ pewien przyk³ad. W Bytomiu i w Za-
brzu inwestor zosta³ wybrany w bólach – powta-
rzam: w bólach – ale jest to inwestor powa¿ny, so-
lidny, fiñska firma Fortum, która chce w³o¿yæ pie-
ni¹dze, chce wybudowaæ blok i chce dostarczaæ
ciep³o i energiê elektryczn¹ do swojego regionu.
Ja zawsze postrzegam inwestorów jako ludzi od-
powiedzialnych, którzy jak wk³adaj¹ w³asne pie-
ni¹dze, i to olbrzymie, w zakupy, w inwestycje, to
robi¹ to po to, ¿eby byæ obecnym na rynku, bo wi-
dz¹, ¿e na tym rynku docelowo bêdzie wzrost, i wi-
dz¹ mo¿liwoœæ du¿ej redukcji kosztów, czyli op³a-
calnoœæ ich inwestycji w Polsce w najbli¿szych la-
tach na pewno bêdzie dla nich dobra.

Czym siê ró¿ni¹ akcje Energi od akcji Enei?
Ró¿ni¹ siê na pewno cen¹. Ale jeœli chodzi o akcje
pracownicze, to w przypadku Enei pracownicy je-
szcze w momencie debiutu gie³dowego zadbali
o to, ¿eby ich akcje by³y docelowo przez ministra
skarbu potraktowane w³aœnie w taki sposób. A je-
œli chodzi o gdañsk¹ Energê, to obecnie jesteœmy
na etapie prywatyzacji i zak³adam, ¿e gdy bêdzie
dyskutowany pakiet spo³eczny, to strona spo³ecz-
na bêdzie mia³a mo¿liwoœæ zg³oszenia swoich
oczekiwañ wobec potencjalnych inwestorów i te
oczekiwania zg³osi. Zak³adam te¿, ¿e inwestorzy
w Enerdze bêd¹ na tyle rozs¹dni, ¿e bêd¹ chcieli
zbudowaæ dobre relacje z za³og¹, ze stron¹ spo³e-
czn¹ i myœlê, ¿e w jakimœ rozs¹dnym czasie inwe-
stor zagwarantuje spe³nienie pewnego minimum,
jakim jest odkup akcji po cenie nie mniejszej ni¿
sprzeda je pañstwo. Uwa¿am, ¿e to jest kwestia
dogadania siê za³ogi i inwestora, czy sobie zagwa-
rantuj¹ tego typu rozwi¹zania. Wydaje mi siê, ¿e
taka deklaracja powinna paœæ ze strony inwesto-
rów, którzy szukaj¹ dobrego klimatu dla prywaty-
zacji i dla swojej oferty.

Rz¹d mia³ plan uzyskania do koñca 2010 r.
przychodów w wysokoœci 25 miliardów z³. Jak ja
oceniam tê wielkoœæ w kontekœcie tego, ¿e wiêk-
szoœæ tych przychodów mia³a pochodziæ z prywa-
tyzacji w energetyce? Panie Senatorze, teraz ma-
my sierpieñ, na pó³rocze tego roku te przychody
wynosi³y oko³o 12 miliardów z³, czyli na razie
wszystko idzie zgodnie z planem. Zak³adamy, ¿e
jeœli w tym roku powiod¹ siê te dwa du¿e projekty,
Energa i Enea, a myœlimy, ¿e tak, bo wszystkie
terminy s¹ tak zaplanowane, ¿e to siê powinno
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udaæ zrobiæ jeszcze w tym roku… No, mamy jesz-
cze tak¿e inne podmioty do prywatyzacji, miêdzy
innymi gie³dê papierów wartoœciowych – debiut
gie³dowy bêdzie na jesieni tego roku. Zak³adamy,
¿e minister skarbu w tym roku w pe³ni zrealizuje
plan przychodów, chyba ¿e wydarzy siê coœ, czego
dziœ nie przewidujemy, nie wiem, to mo¿e byæ na
przyk³ad jakieœ t¹pniêcie na rynkach œwiatowych.
To s¹ rzeczy nie do koñca od nas zale¿ne, wiêc nie
mamy na nie wp³ywu. Ale nasz plan jest taki, ¿e
chcemy, ¿eby te przychody rzêdu 25 miliardów z³
minister zrealizowa³ w tym roku. Jak pañstwo
wiecie, w planach finansowych na najbli¿sze czte-
ry lata te przychody maj¹ byæ tak¿e niema³e, wiêc
minister skarbu przygotowany jest na realizacjê
doœæ istotne przychody z prywatyzacji do bud¿etu
pañstwa równie¿ w nastêpnych latach.

I to by³o ostatnie pytanie, Panie Marsza³ku.
Pan ju¿ zd¹¿y³ wróciæ, a ja ci¹gle tu jeszcze sto-

jê, widzi pan?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
No w³aœnie. Dziêkujê bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Dziêkujê bardzo.) (Oklaski)
Mo¿e pan teraz napiæ siê wody, odetchn¹æ

i usi¹œæ, odpocz¹æ.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-

stwa Jan Bury: Dziêkujê bardzo.)
Otwieram w takim razie…
Aha, proszê pañstwa, s¹ tutaj z nami prezes

Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
pani Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel, i wice-
prezes Urzêdu Regulacji Energetyki, pan Marek
Woszczyk.

Czy chcieliby pañstwo skierowaæ pytania do
obecnych tutaj przedstawicieli rz¹du?

(G³os z sali: Jest pytanie!)
To proszê zg³aszaæ pytania. Senator Skurkie-

wicz, senator Majkowski…
Najpierw, jeœli mo¿na, prosi³bym pani¹ prezes

tutaj bli¿ej, bo bêd¹ pytania do pani prezes. Pro-
szê bardzo.

Rozumiem, ¿e s¹ pytania. Prosi³bym o ³agodne
potraktowanie pani prezes.

(Senator Leon Kieres: Ustawa z Sejmu ju¿ cze-
ka…)

(Senator Krzysztof Majkowski: Ale siê pospie-
szyli!)

Tak, ustawa powodziowa zosta³a ju¿ przeg³oso-
wana.

Witam pani¹ prezes raz jeszcze.
Wtakimrazie–panowieSkurkiewicz iMajkowski.
Czy s¹ jeszcze pytania, bo chcê zamkn¹æ listê?

Nie ma.

Zamykam listê pytañ do pani prezes.
Proszê bardzo, pan senator Skurkiewicz bêdzie

³askaw.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pani Prezes, czy Urz¹d Ochrony Konkurencji

i Konsumentów podejmowa³ w ostatnim czasie ja-
kieœ dzia³ania zwi¹zane z prywatyzacj¹ sektora
energetycznego i czy nie ma takiej obawy, ¿e te
dzia³ania, które s¹ podejmowane, jak równie¿ po-
tencjalne… Chocia¿ to pewnie nie by³o badane…
Czy przejmowanie udzia³ów, wykupowanie udzia-
³ów przez jedn¹ firmê w drugiej mo¿e w jakiœ spo-
sób odbiæ siê na cenach energii elektrycznej w na-
szym kraju?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

I pytania pana senatora Majkowskiego.
Zapraszam, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pani Prezes, zanim zadam pytanie, to mo¿e na

chwilê wrócê do historii. Otó¿ z tego, co pamiê-
tam, w czerwcu odby³o siê posiedzenie sejmowej
Komisji Skarbu Pañstwa, na którym by³a dysku-
sja dotycz¹ca prywatyzacji sektora energetyczne-
go. Na tym posiedzeniu po raz pierwszy, powiem
kolokwialnie, zaistnia³o opracowanie z pañstwa
urzêdu dotycz¹ce wyra¿enia sprzeciwu wobec po-
tencjalnej prywatyzacji, przejêcia Grupy Kapita-
³owej Energa przez PGE. Po kilku dniach, chyba
po czterech czy po piêciu, odby³o siê posiedzenie
senackiej komisji gospodarki, na którym byli obe-
cni, miêdzy innymi, pan minister Bury i pani mi-
nister Strzelec-£obodziñska. Ja wtedy zada³em
pytanie, w odpowiedzi na czyje zapotrzebowanie
powsta³ ten raport. I zarówno pan minister Bury
w imieniu Ministerstwa Skarbu Pañstwa, jak i pa-
ni minister Strzelec-£obodziñska jako wicemini-
ster gospodarki twierdzili, ¿e do UOKiK nie wysy-
³ali ¿adnych sygna³ów, które by œwiadczy³y o tym,
¿e taki raport ma powstaæ. Na posiedzeniu sejmo-
wej komisji skarbu wynik³a taka oto sytuacja, ¿e
na bazie tego raportu powsta³o pewnego rodzaju
memorandum, które przedstawi³ pan pose³ An-
drzej Czerwiñski w imieniu Parlamentarnego Ze-
spo³u do spraw Energetyki, z którego wynika³o, ¿e
w zwi¹zku z tym pani raportem nale¿y przyspie-
szyæ dzia³ania dotycz¹ce prywatyzacji sektora
energetycznego. To memorandum by³o skierowa-
ne do premiera Donalda Tuska.

Mam w zwi¹zku z tym pytanie: sk¹d siê wzi¹³
ten raport na forum sejmowej komisji skarbu,
skoro nikt nie zg³asza³ takiego zapotrzebowania,
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nie by³o niejako woli, ¿eby tego typu raport zosta³
opracowany? Na bazie tego raportu powsta³o to
memorandum miêdzy innymi pana pos³a Czer-
wiñskiego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pani Prezes, bardzo proszê o odpowiedŸ na oba
pytania.

Prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie! Je¿eli mogê, to

odpowiem na te pytania ³¹cznie, dlatego ¿e one
w zasadzie ze sob¹ siê ³¹cz¹.

Oczywiœcie za prywatyzacjê odpowiada rz¹d
i minister Skarbu Pañstwa, a nie Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Nasza rola w pro-
cesach prywatyzacyjnych wi¹¿e siê z uprawnie-
niami do antymonopolowej kontroli koncentra-
cji. Zadaniem urzêdu, którym kierujê, jest kon-
trola stanu konkurencji na rynku i podejmowa-
nie w interesie publicznym dzia³añ przeciwdzia-
³aj¹cych procesom monopolizacji, jakie mog¹
wyst¹piæ na rynku. Wyrazem tych uprawnieñ,
które urzêdowi zosta³y nadane w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów, jest obo-
wi¹zek przedsiêbiorców planuj¹cych koncentra-
cjê, po³¹czenie, przejêcie kontroli i osi¹gaj¹cych
odpowiednio wysokie progi obrotów – 1 miliard
w przypadku obrotu œwiatowego b¹dŸ 50 milio-
nów euro w Polsce – zg³oszenia takiej koncentra-
cji do urzêdu antymonopolowego. Bez zgody
urzêdu nie jest mo¿liwe, jak mówi siê w ustawie
o ochronie konkurencji i konsumentów, dokona-
nie koncentracji. My badamy ka¿de zg³oszenie
tylko i wy³¹cznie pod jednym k¹tem. Tak mówi
ustawa. W toku dzia³añ, które podejmujemy, po-
legaj¹cych na badaniu rynku, mamy ustaliæ, czy
konsekwencj¹ danej koncentracji nie bêdzie is-
totne ograniczenie konkurencji na rynku,
w szczególnoœci przez powstanie b¹dŸ umocnie-
nie siê czyjejœ pozycji dominuj¹cej. Je¿eli takie
zagro¿enie nie istnieje, dajemy zgodê na koncen-
tracjê. A je¿eli takie zagro¿enie istnieje, co do za-
sady wydawany jest zakaz. Mówiê co do zasady,
bo w niektórych przypadkach mo¿liwa jest tak
zwana zgoda warunkowa – je¿eli mo¿emy siê zgo-
dziæ na koncentracjê, ograniczaj¹c zakres trans-
akcji, tak aby wyeliminowaæ zagro¿enia dla kon-
kurencji, które s¹ mo¿liwe. Z kolei w innym prze-
pisie naszej ustawy mówi siê, ¿e domniemywa siê

zajmowanie pozycji dominuj¹cej przez przedsiê-
biorcê, je¿eli posiada on 40% udzia³u w rynku.
I tyle przepisy.

Postêpowanie koncentracyjne przed urzêdem
wszczyna siê na wniosek, który wp³yn¹³ do urzê-
du. Innymi s³owy, przedsiêbiorcy, którzy planuj¹
po³¹czenie, musz¹ dokonaæ zg³oszenia. Ten, kto
przejmuje kontrolê, musi dokonaæ zg³oszenia. Za-
sad¹ jest, jeœli chodzi o dwudziestoletni¹ historiê
urzêdu – w tym roku obchodzimy dwudziestolecie
– ¿e urz¹d nie wypowiada siê na temat spraw kon-
centracyjnych, dopóki nie wp³ynie wniosek. Do-
piero potem toczy siê postêpowanie w urzêdzie,
dokonuje siê analizy, a na koniec wydaje decyzjê
i informuje o tym wszystkich zainteresowanych –
oczywiœcie zg³aszaj¹cych i ca³¹ opiniê publiczn¹.
No jest przecie¿ ustawa o dostêpie do informacji
publicznej, to s¹ sprawy wa¿ne i urz¹d takie dzia-
³ania podejmuje.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e te pytania, które tutaj pa-
nowie senatorowie zadaliœcie… Pozwoli³am sobie
nakreœliæ pewne t³o, bo byæ mo¿e nie wszyscy
pañstwo interesujecie siê czy zajmujecie w szcze-
gó³ach tak¹ instytucj¹ jak UOKiK.

Kwestia prywatyzacji sektora elektroenergety-
cznego jest bardzo wa¿na dla ca³ej gospodarki. My
oczywiœcie œledzimy procesy prywatyzacyjne we
wszystkich sektorach, tak¿e w sektorze energety-
cznym, bo bardzo czêsto konsekwencj¹ procesu
prywatyzacji jest w³aœnie wniosek, który wp³ywa
do urzêdu. Minister mo¿e wybraæ inwestora w to-
ku procesów przebiegaj¹cych zgodnie z ustaw¹
o prywatyzacji, a nastêpnie do urzêdu wp³ywa
wniosek o zgodê. Ale nawet je¿eli minister wybie-
rze inwestora dla firmy, to zgodnie z prawem mo¿e
nie dojœæ do transakcji, je¿eli urz¹d stwierdzi na
podstawie ustawy, ¿e dana koncentracja stanowi
zagro¿enie dla konkurencji.

Taka sytuacja mia³a miejsce w ubieg³ym roku
na rynku znacznie mniej spektakularnym i istot-
nym dla gospodarki ni¿ rynek energetyczny. Cho-
dzi³o o rynek, który obejmuje rozjazdy kolejowe.
Wydaliœmy wówczas tak¹ decyzjê. By³a aukcja,
któr¹ zorganizowa³ minister Skarbu Pañstwa.
Okaza³o siê, ¿e konsekwencj¹ wyboru inwestora
by³aby monopolizacja rynku. Nie bêdê tutaj poda-
wa³a szczegó³ów, bo to nie dotyczy tej sprawy.

(Senator Stanis³aw Kogut: Ale wadium im nie
zwrócono.)

Konsekwencj¹ tego by³o wydanie decyzji o za-
kazie koncentracji.

Jesieni¹ ubieg³ego roku pojawi³y siê informacje
dotycz¹ce planów prywatyzacji sektora energety-
cznego w bie¿¹cym roku. Pan minister Grad
w swoich zapowiedziach medialnych mówi³ o tym,
¿e jednym z mo¿liwych scenariuszy prywatyzacji
rynku energetycznego jest de facto przejêcie czy
po³¹czenie PGE i Energi. My zajmujemy siê ryn-
kiem energetycznym bardzo intensywnie od wielu
lat. Urz¹d prowadzi wiele postêpowañ. Niemal
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wszystkie mniejsze prywatyzacje, o których mó-
wi³ pan minister Bury w swoim wyst¹pieniu, by³y
przedmiotem analiz urzêdu. Jest bardzo wiele
skarg dotycz¹cych praktyk monopolistycznych
na tym rynku i praktyk naruszaj¹cych zbiorowe
interesy konsumentów. W ostatnich kilku latach
urz¹d wyda³ kilkadziesi¹t decyzji. Obecnie toczy
siê kilkanaœcie postêpowañ dotycz¹cych rynku
energetycznego. Poniewa¿ tym rynkiem zajmuje-
my siê bardzo intensywnie, jest on przez nas bar-
dzo dobrze rozpoznany. Nie jest tak, ¿e musimy
prowadziæ bardzo dog³êbne analizy, bo nie wiemy,
co siê dzieje.Wiemy bardzo dobrze, bo na bie¿¹co
tym siê zajmujemy.

Te sygna³y, o których s³yszeliœmy, bardzo nas
zaniepokoi³y. Ale urz¹d nie wypowiada³ siê na
ten temat. Wykonaliœmy po cichu swoje badanie
rynkowe, bez wszczynania ¿adnych dodatko-
wych dzia³añ, bez informowania mediów, opinii
publicznej. Chodzi³o nam o to, ¿eby wyrobiæ so-
bie pogl¹d na temat tego, co na pierwszy rzut oka
wydawa³o nam siê zagro¿eniem. Efektem bada-
nia, które urz¹d przeprowadzi³ w ostatnich mie-
si¹cach, jest raport. Zosta³ on przez nas og³oszo-
ny nie w czerwcu – rozumiem, ¿e to mog³o byæ
niezauwa¿one – tylko w marcu. 15 marca
w Œwiatowy Dzieñ Konsumenta odby³a siê konfe-
rencja w Urzêdzie Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Zaproszenie zosta³o skierowane… Ten
raport zosta³ przes³any do pana marsza³ka Boru-
sewicza, do sejmowej Komisji Gospodarki i Ko-
misji Skarbu Pañstwa. W debacie wziêli udzia³
tak¿e przedstawiciele parlamentu, miêdzy inny-
mi pan pose³ Aziewicz – szef sejmowej Komisji
Skarbu Pañstwa, która nadzoruje dzia³alnoœæ
Ministerstwa Skarbu Pañstwa. Jest to osoba,
która ma doœwiadczenie zwi¹zane z konkuren-
cj¹, bowiem we wczeœniejszych latach pan Azie-
wicz by³ prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. By³ tam obecny tak¿e pan pose³
Andrzej Czerwiñski i pan pose³ Poncyliusz. Byli
przedstawiciele ró¿nych klubów. Ta debata siê
odby³a.

W tym samym czasie – nie wiem, czy pañstwo
mi uwierzycie, czy nie, ale mówiê to zupe³nie
uczciwie – uzyska³am zaproszenie sejmowej Ko-
misji Skarbu Pañstwa na posiedzenie, które
mia³o odbyæ siê 17 marca. Poproszono nas wte-
dy o przedstawienie, jakie mog¹ byæ potencjalne
skutki tej prywatyzacji. Przygotowaliœmy spec-
jalny materia³ dla pos³ów z Komisji Skarbu Pañ-
stwa i przes³aliœmy w za³¹czeniu nasz raport.
Powiedzieliœmy, ¿e sprawa jest rozpoznana
i przekazaliœmy ten raport do parlamentu. Na-
wiasem mówi¹c, ten raport, mimo ¿e zosta³ spo-
rz¹dzony rzeczywiœcie z inicjatywy urzêdu, co
potwierdzam – nikt nas o to ani nie prosi³, ani
nie pyta³… Nie uwa¿am, ¿ebyœmy zrobili coœ z³e-

go, bo w koñcu urz¹d jest organem, który w inte-
resie publicznym ma patrzeæ na rynek. Nie mogê
udawaæ, ¿e jestem œlepa i nie widzê tego, co siê
dzieje na rynku. Oczywiœcie staram siê byæ
ostro¿na i nie robiæ bez potrzeby medialnego za-
mieszania, ale w momencie, kiedy zosta³y po-
czynione przez urz¹d pewne analizy… Wydaje
mi siê, ¿e opracowanie tego raportu by³o tak¿e
pewnym wy³omem, jeœli chodzi o dzia³ania urzê-
du, bo nigdy wczeœniej w przypadku spraw kon-
centracyjnych urz¹d nie mówi³, jakie s¹ zagro-
¿enia i ¿e mo¿e byæ zakaz. Nigdy nie wyprzedza-
liœmy wypadków. Nie robimy tego standardowo.
Ale uzna³am, ¿e skutki tej prywatyzacji s¹ na ty-
le wa¿ne dla gospodarki, i¿ by³oby nieodpowie-
dzialnoœci¹ ze strony organu antymonopolowe-
go nieujawnienie wczeœniej naszego stanowis-
ka. Gdybyœmy tego nie zrobili, co by³oby dzisiaj?
Poznalibyœmy w czerwcu decyzjê odnoœnie do
wyboru i potem nast¹pi³oby zablokowanie tej
ewentualnej transakcji, zwi¹zanej z PGE, przez
urz¹d. By³by du¿y problem – przecie¿ ¿yjemy
tutaj i obserwujemy, co siê dzieje – na przyk³ad
z zagwarantowaniem wp³ywów do bud¿etu, ze
spiêciem bud¿etu. Inne problemy z tego tytu³u
te¿ mog³yby wynikn¹æ. Dlatego uwa¿am, ¿e
przejawem odpowiedzialnoœci jest decyzja, któ-
r¹ podjê³am œwiadomie i jednoosobowo, której
skutkiem by³o to, ¿e ten raport przygoto-
waliœmy, opublikowaliœmy i przekazaliœmy
wszystkim zainteresowanym. Jeszcze przed
konferencj¹ trafi³ on do Ministerstwa Gospo-
darki, Ministerstwa Skarbu Pañstwa i Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów. A wiêc z naszej
strony nie by³o ¿adnych dzia³añ zakulisowych.
To wszystko zosta³o wczeœniej przekazane. Jak
powiedzia³am, raport trafi³ te¿ do Senatu, do
pana marsza³ka Borusewicza.

W raporcie poruszaliœmy nie tylko kwestiê
potencjalnej koncentracji czy prywatyzacji. Ten
raport obejmuje szerok¹ tematykê. Zosta³ zaty-
tu³owany „Kierunki rozwoju konkurencji
i ochrony konsumentów w polskim sektorze
energetycznym”. Uwa¿amy, ¿e koncentracja
jest bardzo wa¿na, bo dla zachowania konku-
rencji ogromnie wa¿na jest struktura rynku. Ale
sytuacja na rynku energetycznym nie jest dob-
ra, o czym œwiadcz¹ liczne skargi wp³ywaj¹ce do
Urzêdu Regulacji Energetyki i postêpowania,
które prowadzimy w Urzêdzie Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. W konsekwencji opraco-
waliœmy ten raport. Kieruj¹c siê trosk¹, przed-
stawiamy nasz¹ propozycjê rozwi¹zañ, które
powinny byæ wprowadzone szerzej w ustawie –
Prawo energetyczne, decyzje, które powinny byæ
podjête po to, ¿eby konkurencja na rynku mog³a
byæ zachowana i ¿eby by³y chronione interesy
konsumentów. Czêœæ koncentracyjna jest tylko
fragmentem tego raportu. Nie wiem, czy to jest
wyczerpuj¹ca odpowiedŸ. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Z mojego punktu widzenia – ca³kowicie.
Dziêkujê bardzo, Pani Prezes.
(Senator Piotr Andrzejewski: Czy mogê zadaæ

pytanie?)
Nie, zamkn¹³em ju¿ listê pytaj¹cych, Panie Se-

natorze.
Teraz proszê pana Marka Woszczyka o zabra-

nie g³osu.
Czy s¹ pytania do pana prezesa Urzêdu Regula-

cji Energetyki?
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Panie Prezesie, w takim razie zapraszam. Pro-

szê siê nastawiæ moralnie na odpowiadanie.
Czy bêd¹ jeszcze inne pytania? Bo chcia³bym…

A, jeszcze pan senator Majkowski. Czy ktoœ jesz-
cze? Bo zamykam listê.

A wiêc bêd¹ dwaj pytaj¹cy, senatorowie An-
drzejewski i Majkowski.

Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski. Do
roboty!

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Prezesie, do jakiego stopnia istnieje w tej

chwili w Polsce zagro¿enie interesów konsumen-
tów w wyniku koncentracji? Jak pan ocenia ten
stan? Czy on jest dynamiczny, w jakim kierunku
siê rozwija i w jakim zakresie jest on kontrolowa-
ny? Dziêkujê.

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

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Prezesie, ja bym prosi³ o dwa, trzy zdania

wyjaœnieñ na temat konfliktu – choæ mo¿e trochê
na wyrost powiedzia³em „konfliktu”, lepiej niech
bêdzie: ró¿nicy zdañ – miêdzy URE a Vattenfallem
i RWE, jeœli chodzi o kalkulacjê cen.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Zastêpca Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Marek Woszczyk:
Dziêkujê uprzejmie.
Krótko. Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora,

odpowiem z u¿yciem przyk³adu, przyk³adu z licz-
bami. W 2007 r. koñczyliœmy… A mo¿e nawet za-
cznê od roku 2006. Otó¿ wtedy ceny energii elek-
trycznej na rynku hurtowym w Polsce by³y na po-
ziomie, z grubsza, oko³o 120–130 z³ za megawato-
godzinê. To by³a koñcówka roku, w którym jesz-

cze nie zafunkcjonowa³a konsolidacja w sektorze
elektroenergetycznym. Ale ju¿ w roku 2008 mie-
liœmy ceny na poziomie 160 z³, w tej zaœ chwili to
jest oko³o 190–200 z³. Tak to wygl¹da. A wiêc
oczywiœcie na pytanie, jakie skutki niesie ze sob¹
koncentracja, konsolidacja w obrêbie sektora,
odpowiadam w sposób jasny i zdecydowany: ona
zawsze pogarsza warunki konkurencji, co jest,
niestety, ze szkod¹ dla konsumentów. Je¿eli ko-
rzyœci¹ maj¹ byæ tutaj pewne inwestycje… Bo
oczywiœcie ten rynek rz¹dzi siê swoimi prawami,
jest to rynek inwestycji niezwykle kapita³och³on-
nych, czyli potrzeba na to pieniêdzy. Polska zaœ,
jeœli o to chodzi, nie jest w komfortowej sytuacji,
bo wiêkszoœæ naszego maj¹tku wytwórczego sta-
nowi¹ bloki stare, licz¹ce po trzydzieœci, czter-
dzieœci lat, i to jest ponad 3/4 naszego maj¹tku,
wiêc to wszystko wymaga odbudowy. Ponadto zo-
bowi¹zania Polski wynikaj¹ce z polityki klimaty-
cznej Unii stawiaj¹ kolejne wyzwania – mówi³
o tym pan minister Bury – co do, praktycznie, ko-
niecznoœci konwersji naszego sposobu wytwarza-
nia energii elektrycznej, przejœcia z wêgla na inne
surowce, na sposoby mniej emisyjne. Wszystko to
oznacza, ¿e potrzebujemy œrodków na inwestycje.
I je¿eli jest tak, ¿e mamy te inwestycje otrzymaæ
w zamian za koncentracjê, to trzeba powiedzieæ,
¿e do dzisiaj polski rynek ich nie otrzymuje.
W zwi¹zku z tym regulator, urz¹d, który reprezen-
tujê, z du¿ym niepokojem spogl¹da³by na dalsz¹
konsolidacjê w tym sektorze. I taka jest odpo-
wiedŸ na pytanie pana senatora.

Teraz kwestia istoty konfliktu czy sporu pomiê-
dzy regulatorem a firmami Vattenfall i RWE. Ten
spór rozpocz¹³ siê w roku 2007, a dotyczy tak zwa-
nego uwolnienia cenotwórstwa w grupie G. Polski
rynek energii elektrycznej jest w wiêkszoœci,
w 75%, nieregulowany, je¿eli chodzi o towar, ja-
kim jest energia elektryczna. Nie mówiê tutaj
o czêœci sieciowej – ta by³a, jest i pewnie jeszcze
d³ugo bêdzie regulowana, to znaczy regulator za-
twierdza taryfy czy raczej kontroluje taryfy spó³ek
dystrybucyjnych. Ale w czêœci towarowej nie ma
regulacji, w 75%. Regulowana pozostaje taryfa
dla odbiorców indywidualnych w gospodar-
stwach domowych. W ka¿dym razie faktycznie od
2007 r. jest spór pomiêdzy firm¹ Vattenfall a pre-
zesem URE, podobnie jak pomiêdzy niemieck¹
firm¹ RWE a prezesem URE, dotycz¹cy skutecz-
noœci decyzji poprzedniego prezesa URE co do
uwolnienia tego segmentu spod taryfowania.
Mianowicie te firmy, akurat dwie, uwa¿aj¹, ¿e
tamta decyzja prezesa URE – przypomnê, ¿e zwal-
nia³a ona te firmy z obowi¹zku przedk³adania re-
gulatorowi do zatwierdzenia taryf w pe³nym za-
kresie, a wiêc tak¿e dla gospodarstw domowych –
jest skuteczna. Ja oczywiœcie to upraszczam, bo
tam wystêpuje szereg zawi³oœci prawnych. W ka¿-
dym razie te firmy tak uwa¿aj¹, i ten proces wci¹¿
jest niezamkniêty, nierozstrzygniêty do koñca.
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Pozosta³e spó³ki, spó³ki pañstwowe, poddaj¹ siê
regulacji, ich sytuacja jest wiêc inna. Wprawdzie
powiedzia³em, ¿e spór s¹dowy jest nierozstrzyg-
niêty… Có¿, s¹dy ostatecznie rozstrzygnê³y spór
na korzyœæ tych spó³ek, niemniej jednak przywra-
caj¹c… Prezes URE stwierdzi³, ¿e nie ma wystar-
czaj¹cych warunków, ¿eby zakoñczyæ proces libe-
ralizacji – w ogóle w ocenie prezesa URE dotych-
czas na ca³ym rynku nie ma do tego wystarcza-
j¹cych warunków – i wezwa³ te firmy do przed³o¿e-
nia taryf do zatwierdzenia. Ale te firmy znowu
podjê³y w tym zakresie dzia³ania prawne i znowu
znaleŸliœmy siê w s¹dzie, tak ¿e nadal nie jest roz-
strzygniêta w sposób ostateczny, definitywny
sprawa tego, czy te firmy maj¹ przedk³adaæ nam
swoje taryfy do zatwierdzenia, czy nie musz¹ tego
robiæ. I to jest ca³a istota tego sporu. Nie chcê tu
wchodziæ w zawi³oœci prawne, bo ich by³o bardzo,
bardzo du¿o, nie mam tu odpowiedniego materia-
³u, ¿eby to tutaj wy³o¿yæ. Je¿eli jednak bêdzie po-
trzeba, to nie ma sprawy, jesteœmy w stanie
przedstawiæ to panu senatorowi na piœmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Pan senator Wyrowiñski.
(Senator Piotr Andrzejewski: A ja?)
A, pan bêdzie dopiero pi¹ty na liœcie, Panie Se-

natorze.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê uprzej-

mie.)
Pan senator Wyrowiñski bêdzie ³askaw rozpo-

cz¹æ dyskusjê.

Senator Jan Wyrowiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypomnê, ¿e to na wniosek Komisji Gospo-

darki Narodowej – skierowany do marsza³ka Se-
natu, uwzglêdniony przez pana marsza³ka – od-
bywa siê dzisiejsza debata. Zreszt¹ nie po raz pier-
wszy ma to miejsce, bowiem uznajemy, ¿e ta spra-
wa jest spraw¹ kluczow¹ dla naszej gospodarki.
To wszystko, co siê bêdzie dzia³o w sektorze elek-
troenergetycznym, jego kszta³t, jego struktura
w³asnoœciowa, bêdzie mia³o ogromny wp³yw zaró-
wno na ca³¹ nasz¹ gospodarkê, jak równie¿ na
kieszenie obywateli.

Pani prezes, przywo³uj¹c tutaj historiê dzia³añ
UOKiK, tych, powiedzia³bym, wyprzedzaj¹cych
czy prognozuj¹cych sekwencjê zdarzeñ w sekto-
rze, nie wspomnia³a o tym, ¿e ona równie¿ przy-
gotowa³a na potrzeby komisji, której mam za-
szczyt przewodniczyæ, odpowiedni materia³. To
by³ materia³ przygotowany na posiedzenie, które
odby³o siê w dniu 24 marca. Nasza komisja otrzy-

ma³a ten materia³ i on równie¿ by³ przedmiotem
dyskusji.

Szanowne Pañstwo Senatorowie, zarówno z ust
mojego przedmówcy, jak i z ust pana ministra Bu-
rego, pad³o – a wynika to tak¿e z wielu opracowañ
– ¿e zasadnicz¹ bol¹czk¹ omawianej bran¿y jest
to, co w skrócie przedstawi³ przed chwil¹ pan pre-
zes Woszczyk. Mianowicie 75% mocy wytwór-
czych jest praktycznie na granicy dekapitalizacji.
Ale tu nie chodzi tylko o moce wytwórcze, tu cho-
dzi równie¿ o przesy³, o sieæ – ona tak¿e jest w sta-
nie wymagaj¹cym ogromnych inwestycji. I trzeba
wiedzieæ, Szanowni Pañstwo – choæ pan minister
nie powiedzia³ tego tutaj wprost – ¿e potrzeby in-
westycyjne tej bran¿y s¹ rzêdu 200–250 miliar-
dów z³. Teraz porównajmy sobie tê potrzebê inwe-
stycyjn¹ z wartoœci¹ tych firm. Mówiliœmy, ¿e
gie³da to wyceni³a, pan minister czêsto to tutaj
wspomina³. Otó¿ gie³da wyceni³a PGE na
40–45 miliardów; Tauron to, za³ó¿my, 10–12 mi-
liardów; itd. Gdy zbierzemy to wszystko razem, to
oka¿e siê, ¿e to bêdzie poni¿ej 100 miliardów. Czy-
li potrzebny jest tu kapita³ dwu-, trzykrotnie wiê-
kszy ni¿ wartoœæ firm, które w tej chwili dzia³aj¹.
To jest problem! Jest wiêc pytanie o to, sk¹d wzi¹æ
ten kapita³. Mo¿e równie¿ to oznaczaæ siêgniêcie
do kieszeni obywatela w konsekwencji pew-
nych… No, to jest pytanie niezwykle istotne.

Dlatego jest tu równie¿ problem inwestorów ze-
wnêtrznych. Ale z drugiej strony, Szanowni Pañ-
stwo, to nie jest tak, ¿e oni siê tu pchaj¹ drzwiami
i oknami. Dlaczego Vattenfall , który jest
wspó³w³aœcicielem Enei, zrezygnowa³ z tego pier-
wszego…? Zastanówmy siê nad tym. Przecie¿ na-
sza energetyka, która, jak wiemy, w ogromnej
mierze opiera siê na wêglu, jest obci¹¿ona w tej
chwili ryzykiem wi¹¿¹cym siê z ogóln¹ polityk¹
energetyczn¹ Unii Europejskiej. Z tego tytu³u ka-
¿da jednostka energii wyprodukowana w Polsce
jest po prostu dro¿sza ni¿ w pozosta³ej czêœci Eu-
ropy. I bêdzie dro¿sza. My zreszt¹ tak do koñca nie
wiemy, o ile ona bêdzie dro¿sza – o czym na pewno
za chwilê powie pan senator Iwan. Tak ¿e ryzy-
kiem jest inwestowanie w tej chwili w Polsce w tê
bran¿ê. Dlatego trzeba zrobiæ wszystko, aby przy-
ci¹gn¹æ do Polski powa¿nych inwestorów, bo
przecie¿ my sami nie mamy takich pieniêdzy.
Sk¹d weŸmiemy te pieni¹dze?

W tym kontekœcie zapytam równie¿ o to, dla-
czego PGE chce kupiæ Energê i wydaæ na to ja-
kieœ 5 czy 6 miliardów z³, które powinno siê, ¿e
tak powiem, w³adowaæ w inwestycje, a nie do
kiesy pañstwowej. Pan minister czêsto przypo-
mina³, ¿e te spó³ki maj¹ swoje w³adze korpora-
cyjne, które powinny kierowaæ siê interesem
spó³ki itd. A wiêc PGE obecnie te œrodki, które
ma, powiedzmy, 5 lub 6 miliardów czy mo¿e
4 miliardy – nie wiem, ile w sumie ta energia bê-
dzie kosztowa³a – powinna przeznaczyæ na inwe-
stycje, a nie na zakup. To jest pytanie zasadni-
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cze. A w tle jest oczywiœcie to pytanie, które siê
rodzi podczas analizy rynku. Proszê pañstwa –
pani prezes, jak s¹dzê, potwierdzi to, co mówiê –
to, ¿e wprowadziliœmy zasadê TPA, jeszcze nie-
wiele zmienia. ¯eby zasada TPA, czyli zasada,
¿e ka¿dy mo¿e wejœæ w sieæ i sprzedawaæ swoj¹
energiê, by³a rzeczywiœcie wprowadzona w ¿y-
cie, po pierwsze, musi byæ w³aœciwa struktura
rynku, po drugie, musi byæ p³ynny rynek hur-
towy i, po trzecie, jest jeszcze sprawa rozdziele-
nia kwestii dystrybucji, sprzeda¿y. Przecie¿
w tej chwili w du¿ych koncernach dystrybucja,
sprzeda¿ i wytwarzanie s¹, ¿e tak powiem, w je-
dnym worku i w dalszym ci¹gu siê kitwasz¹.
Staraliœmy siê, proszê pañstwa, w tej noweliza-
cji prawa energetycznego o to, aby przynaj-
mniej czêœæ tej energii wychodzi³a poza za-
mkniêty kr¹g w³asnych interesów, ¿eby pojawi-
³a siê na gie³dzie. Wprowadziliœmy taki przepis,
ale, jak wiemy – i na posiedzeniu komisji te¿ siê
tak okaza³o – bywa ró¿nie. Wielu bowiem ubez-
pieczy³o siê w ten sposób, ¿e pozawiera³o kon-
trakty wczeœniej, wiedz¹c, ¿e coœ takiego ich
czeka itd., itd. Tak ¿e to nie jest…

Sam pan minister Bury powiedzia³ – zapisa³em
sobie – ¿e PGE rzeczywiœcie ma siln¹ pozycjê ryn-
kow¹. Proszê pañstwa, przecie¿ decyzja urzêdu,
którym kieruje pani prezes, dotycz¹ca zgody na
konsolidacjê pionow¹ te¿ by³a, tak powiem, pode-
jmowana w sytuacji nadzwyczajnej, dlatego ¿e
wykorzystano art. 20 ust. 2. S¹ pewne sytuacje,
w których trzeba, mimo ¿e analizy wskazuj¹ na
zagro¿enie monopolem oraz wszystkimi konsek-
wencjami itd., itd., podj¹æ tak¹ decyzjê. Powód by³
taki, ¿e potrzeba by³o pieniêdzy na inwestycje, ta
bran¿a musi byæ doinwestowana. I to przewa¿y³o.
Prawda, Pani Prezes? I teraz, jak s¹dzê, to, co byæ
mo¿e nast¹pi, czyli to, ¿e PGE kupi to lub bêdzie
tam najwa¿niejszym inwestorem, pog³êbi stan,
powiedzmy, nadmiernego uprzywilejowania czy
dominuj¹cej pozycji jednego podmiotu. I to jest
druga w¹tpliwoœæ, w mojej opinii, istniej¹ca wo-
kó³ tej potencjalnej prywatyzacji.

W ogóle nie mówiliœmy dzisiaj o tym, co siê dzieje
z zapleczem surowcowym tych grup, co siê dzieje
w spó³kach wêglowych. Pañstwo pamiêtacie, z jed-
nej strony, wywiad z prezesem „Bogdanki”, a z dru-
giej – wywiad z pani¹ minister Strzelec-£obodziñ-
sk¹. Prezes „Bogdanki” mówi³, ¿e gdyby on mia³ ta-
kie pieni¹dze, jakie maj¹ iœæ na podtrzymanie ró¿-
nych kopalni o s³abej kondycji z kompanii wêglo-
wej, to jego firma… To jest w³aœnie ta diametralna
ró¿nica widzenia biznesu, równie¿ tego energety-
cznego. Prezes firmy, pierwszej kopalni, która jest
ju¿ w zasadzie sprywatyzowana, i minister, która
odpowiada, patrz¹c na wszystko z nieco innego
punktu widzenia ni¿ wspomniany prezes. To jest
ten dramat.

Jest oczywiœcie tak, ¿e Vattenfall, E.ON, RWE,
GDF Suez itd. to wszystko s¹ rzeczywiœcie firmy
z udzia³em pañstwa. Ale ja powiem tak: pañstwo-
we pañstwowemu nierówne. Bo jednak w wiêk-
szoœci tych firm poziom kultury korporacyjnej
jest nieco inny ni¿ w naszych. Mam nadziejê, ¿e to
siê zmieni równie¿ w tych polskich firmach, które
rzeczywiœcie z jakichœ powodów powinny byæ pañ-
stwowe, chocia¿ powinno byæ ich jak najmniej.
Pañstwo powinno dzia³aæ raczej jako regulator,
jako imperium, a nie jako dominium. W³asnoœæ
pañstwa w gospodarce powinna byæ ograniczana
do minimum.

Mamy w tej chwili zapowiedŸ tego, ¿e zmieni¹
siê zasady funkcjonowania i polityki personalnej
w tych spó³kach, które s¹ w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa, gdzie pañstwo dominuje i ma w³adzê,
jak tutaj mówiono, korporacyjn¹. Ja prosi³em se-
kretarza Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady
Ministrów o to, ¿eby przys³a³ komisji te za³o¿enia.
Przys³a³ je. Mam nadziejê, ¿e to uzdrowi sytua-
cjê… Ale moje pytania i w¹tpliwoœci dotycz¹ce, ¿e
tak powiem, przysz³oœci bran¿y elektroenergety-
cznej, Szanowni Pañstwo, w dalszym ci¹gu pozo-
staj¹ aktualne. Powtarzam: 250 miliardów z³,
100 miliardów z³ itd., itd. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Iwan.
Prosi³bym szanownych dyskutantów o mo¿li-

wie zwiêz³e wypowiadanie siê. Chcemy zrobiæ
przerwê, ¿eby przeprowadziæ ustawê powodziow¹
i potem j¹ przeg³osowaæ jeszcze dzisiaj, a musi byæ
czas na posiedzenie komisji.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Iwan:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Podzielam w bardzo wielkim stopniu to zdanie,

które wypowiedzia³ mój znakomity przedmówca,
mianowicie ¿e trzeba prywatyzowaæ, ¿e jest to
dzia³anie, które ma na celu zapewnienie bezpie-
czeñstwa energetycznego Polski. Zreszt¹ zwrot
„bezpieczeñstwo energetyczne” jest czêsto u¿ywa-
ny, wrêcz fetyszyzowany. Obecnie nie ma jednak
wystarczaj¹cych œrodków i nie mog³o byæ tych
œrodków w energetyce wtedy, kiedy ceny przez
d³ugie lata by³y regulowane i trzeba siê by³o po-
s³ugiwaæ pojêciem kosztów uzasadnionych. Ten
mechanizm czêsto prowadzi³ do sytuacji, ¿e je¿eli
zainwestowa³o siê stosowne œrodki, to w nastêp-
nym okresie, ¿e tak powiem, przydzielania ceny
przez URE trzeba by³o tê cenê co najwy¿ej utrzy-
maæ, a nie obni¿yæ, i nie by³o odpowiedniego zwro-
tu z inwestycji. Ale przed chwil¹ z ust pana preze-
sa pad³o stwierdzenie, ¿e owszem, zgodzi³by siê na
to, ¿eby ceny ros³y, gdyby nastêpowa³ przyrost in-

62. posiedzenie Senatu w dniu 12 sierpnia 2010 r.
158 Informacja Ministra Skarbu Pañstwa na temat przebiegu prywatyzacji sektora elektroenergetycznego

(senator J. Wyrowiñski)



westycji. W³aœnie mam w rêkach dzisiejsz¹ „Gaze-
tê Prawn¹”, w której jest wywiad z panem Stani-
s³awem Tokarskim, wiceprezesem Tauronu. On
siê tam do tej sprawy odnosi na przyk³adzie swojej
firmy. Mówi, ¿e firma czyni w tej chwili wielkie sta-
rania, ma wielkie plany inwestycyjne, ale ¿e to wy-
maga czasu. My wiemy o tym, ¿e aby zacz¹æ te in-
westycje, to trzeba iluœ tam lat na poza³atwianie
spraw papierkowych. I dopiero wówczas mo¿na
przyst¹piæ, jak to siê mówi, do wbicia ³opaty, czyli
do konkretnych dzia³añ.

Je¿eli chodzi zaœ o koncentracjê, to w tym ob-
szarze nie podziela³bym ca³kowicie opinii pana
senatora Wyrowiñskiego ani tego, co pañstwo
wczeœniej powiedzieli. Wszystko, co tutaj s³ysza-
³em, jest s³uszne, je¿eli rozpatrujemy rynek Polski
w jej granicach. Jeœli jednak popatrzymy na rynek
polski z punktu widzenia Europy, to realizacja
prawa unijnego, chocia¿by w obszarze bezpie-
czeñstwa energetycznego, bêdzie od nas wymaga-
³a, o co zabiegaliœmy, budowy interkonektorów.
I w nied³ugim czasie oka¿e siê, ¿e rozwa¿aj¹c stra-
tegicznie kwestiê konkurencyjnoœci, musimy
myœleæ o rynku szerszym, nie tylko krajowym, ale
i miêdzynarodowym. Z tego punktu widzenia, jak
mi siê wydaje – i ja jestem tutaj zupe³nie odrêbne-
go zdania, jeœli chodzi o kupno Energi przez PGE –
rzeczywiœcie pope³niliœmy wielki b³¹d. A tym b³ê-
dem jest to, ¿e nie mamy narodowej firmy energe-
tycznej, która zgodnie z wymaganiami miêdzyna-
rodowymi musi byæ w swojej konstrukcji piono-
wej podzielona na wytwarzanie, obrót, dystrybu-
cjê itd., bo tego wymagaj¹ przepisy. A wiêc w d³u¿-
szej perspektywie, jak myœlê, musimy mieæ tak¹
firmê, która bêdzie partnerem nie do pominiêcia
w momencie, gdy do Polski wejdzie kilka innych
zagranicznych firm na du¿o wiêksz¹ skalê. I wte-
dy one zaczn¹ siê uk³adaæ ze sob¹ co do cen na
rynku krajowym.

Myœlê, ¿e brak równowagi pomiêdzy zdolno-
œciami wytwórczymi a zdolnoœciami do sprzeda¿y
tej¿e energii, co jest b³êdem powsta³ym podczas
konstruowania tych czterech grup… Kupno ener-
gii przez PGE jest najszybszym sposobem zape-
wnienia tej równowagi. Firma, która w wiêkszoœci
ma pozostaæ firm¹ polsk¹, w koñcu wiêkszoœcio-
wy kapita³ ma byæ zawsze kapita³em polskim…
Wartoœæ poszczególnej akcji, jak i wartoœæ ca³ego
maj¹tku, który bêdzie maj¹tkiem pañstwa, bêd¹
dziêki temu wiêksze.

Chcia³bym zwróciæ uwagê jeszcze na jedn¹
rzecz. Rzeczywiœcie, nie ma w tej chwili wielkiego
parcia na to, ¿eby przejmowaæ ten polski maj¹tek,
nie tylko z tego wzglêdu, ¿e on jest wyamortyzowa-
ny… Pytania o tê amortyzacjê jasno pokazuj¹, ¿e
niestety nie da siê odbudowywaæ zdolnoœci w tym
sektorze. Wp³yw na wartoœæ ca³ego naszego sek-
tora, a przynajmniej tej czêœci, która zajmuje siê

wytwarzaniem… Tak siê ostatnio przyjê³o, ¿e po-
œwiêcamy temu stosunkowo du¿o miejsca, ale
jest powód ku temu: nie wiemy, jak bêdzie siê
kszta³towa³a cena wytwarzania w zwi¹zku z t¹,
powiedzia³bym, unijn¹ wojn¹ z wêglem. Bo trzeba
to sobie powiedzieæ. Kieruj¹c siê dobrymi inten-
cjami, maj¹c na wzglêdzie czystoœæ œrodowiska…
Niemniej koniecznoœæ kupowania pozwoleñ na
emisjê, których maksymalna cena w przesz³oœci
zosta³a przez Uniê okreœlona na te 39 euro, i tak¹
kwotê w przypadku analiz siê stosuje… Ta cena
w Polsce jakiœ czas temu zosta³a ustalona przez
niezale¿nych ekspertów na znacznie wiêcej. By³y
domniemania, ¿e mo¿e osi¹gn¹æ nawet sto… Ale
w tej chwili jest dobrze, bo obecnie jest to kilkana-
œcie euro. To wszystko powoduje, ¿e okres zwrotu
z tych inwestycji jest po prostu trudny do odga-
dniêcia.

Jeszcze jedno. Sprawa tak zwanych kadetów,
która wzbudzi³a tu przez moment takie emocje.
Kontrakty d³ugoterminowe to by³ mechanizm wy-
myœlony jeszcze w latach dziewiêædziesi¹tych,
który mia³ na celu umo¿liwienie inwestowania
w energetykê. Je¿eli nie by³o zwrotu ze sprzeda¿y,
je¿eli nie by³o odpowiedniej amortyzacji, to trzeba
by³o te pieni¹dze wzi¹æ z zewn¹trz, pozyskaæ
w monta¿u finansowym. W tym uczestniczy³y
banki. Ale ¿eby banki da³y pieni¹dze, to musz¹
mieæ pewnoœæ, ¿e te pieni¹dze do nich wróc¹. I ¿e-
by te pieni¹dze mog³y do nich wróciæ, gwaranto-
wano ceny, po których energia elektryczna mia³a
byæ sprzedawana. Chodzi³o o to, ¿eby ukszta³to-
waæ u nas rynek na energiê elektryczn¹. Z powo-
du nacisków unijnych zosta³o przygotowane pew-
ne rozwi¹zanie, które pozwoli³o zlikwidowaæ, kró-
tko mówi¹c, rozwi¹zaæ te kontrakty d³ugotermi-
nowe. Bo kadety to s¹ kontrakty d³ugotermino-
we. W zamian za to firmy, które zainwestowa³y
w te nowe moce, maj¹ prawo otrzymywaæ pewn¹
rekompensatê zwi¹zan¹ z tak zwanymi kosztami
osieroconymi i innymi kosztami. Ten mecha-
nizm funkcjonuje mniej wiêcej w taki sposób:
w zale¿noœci od ceny, po której energia jest
sprzedawana… To znaczy ustala siê, jaki jest
stosunek ceny rynkowej do ceny, która by³a gwa-
rantowana w kontrakcie, i na tej podstawie na-
stêpuje rekompensata. Tak ¿e to nie jest nic eks-
tra, tylko po prostu wype³nienie pewnych warun-
ków po renegocjacji tej¿e umowy. Ten proces
skoñczy za jakiœ czas, ale eksperci podkreœlaj¹,
¿e dopóki kadety funkcjonowa³y, dopóty by³ jakiœ
ruch inwestycyjny.

W tej chwili znowu zaczyna siê ruch inwesty-
cyjny, ale na takiej zasadzie, ¿e po prostu wzros³y
ceny. Chwa³a Bogu, ¿e te ceny dla podmiotów go-
spodarczych s¹ uwolnione w tym obszarze… Cho-
dzi o ten komponent iloœciowy. Ceny s¹ wy¿sze,
ale klient indywidualny jest przed tym chroniony,
gdy¿ on ma ceny regulowane… Poniewa¿ czas mój
siê skoñczy³… Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Dok³adnie dziesiêæ minut pan senator mówi³.
Pan senator Majkowski.
Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e nikomu z nas nie muszê t³umaczyæ,

jak wa¿n¹ kwesti¹ jest prywatyzacja, o której dzi-
siaj mówimy. Chcia³bym przedstawiæ kilka zda-
rzeñ i kilka kwot, dotycz¹cych procesu prywaty-
zacji w sektorze elektroenergetycznym w ci¹gu
ostatnich kilkunastu lat.

Otó¿, jak pañstwo wiecie, prywatyzacja sektora
elektroenergetycznego rozpoczê³a siê na prze³o-
mie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku
i dwutysiêcznych sprzeda¿¹ dwóch najnowszych
zespo³ów energetycznych, jakie mieliœmy w syste-
mie, to znaczy Elektrowni Po³aniec i Elektrowni
Rybnik. Te elektrownie by³y chyba jednymi z osta-
tnich oddawanych wówczas do sysytemu. To by³o
mniej wiêcej w po³owie lat osiemdziesi¹tych,
a wiêc te elektrownie by³y, powiedzia³bym, naj-
m³odsze. Po co je wówczas sprzedano? Dlaczego
na przyk³ad nie pokuszono siê o to, ¿eby sprzedaæ
starsze urz¹dzenia, w celu odbudowy, to chyba
wiedz¹ tylko ci, którzy wówczas tym procesem siê
zajmowali. Ale do rzeczy. Prywatyzacja sektora
energetycznego, moim zdaniem – ka¿dy ma prawo
do swojego zdania, ja równie¿ to prawo mam – do
tej pory polega tylko i wy³¹cznie na ograniczeniu
kosztów dotycz¹cych zatrudnienia pracowników
i kosztów zwi¹zanych z produkcj¹ energii elektry-
cznej. Mówiê tu o oszczêdzaniu przez potencjal-
nych inwestorów. Chodzi o te dwa podmioty, któ-
re przed chwil¹ wymieni³em. Zarówno GDF Suez,
jak i w³aœciciel Elektrowni Rybnik, oprócz ograni-
czenia zatrudnienia i pewnych kwestii doty-
cz¹cych dostosowania warunków produkcji do
wymogów ochrony œrodowiska, miêdzy innymi
poprzez budowê instalacji odsiarczania czy mo-
dernizacjê bloków, ¿adnych innych inwestycji nie
przeprowadzili. Krótko mówi¹c, prywatyzacja
tych dwóch podmiotów spowodowa³a, ¿e zarówno
w obrêbie Rybnika, jak i w obrêbie Po³añca wzros-
³o tylko i wy³¹cznie bezrobocie. Dla przyk³adu po-
dam, ¿e Elektrownia Po³aniec przed prywatyzacj¹
– oczywiœcie mam tu na myœli ca³¹ otoczkê doty-
cz¹c¹ utrzymania ruchu produkcyjnego, a wiêc
potrzebne remonty, przygotowanie do inwestycji,
wydzia³y pomocnicze – zatrudnia³a oko³o dwóch
tysiêcy szeœciuset osób. W tej chwili, jeœli chodzi
o proces wytwarzania, jest zatrudnionych oko³o
czterystu piêædziesiêciu osób, a w tych spó³kach,
które s¹ wyodrêbnione, a dotycz¹ tylko i wy³¹cz-
nie obs³ugi, pracuje oko³o czterystu piêædziesiê-
ciu piêciu osób. To jest wiêc w granicach 60-65%

zatrudnienia, co spowodowa³o… Zarówno mini-
ster Bury, jak i szanowny przewodnicz¹cy Wyro-
wiñski… Na temat kosztów dotycz¹cych wytwa-
rzania mamy odrobinê inne zdania. Chcia³bym
pañstwu przypomnieæ, ¿e koszty w energetyce, je-
œli chodzi o wytwarzanie, kszta³tuj¹ siê – ja mówiê
w tej chwili o kosztach pracowniczych – w grani-
cach 8–9%, maksymalnie 10%. Je¿eli ograniczy-
my zatrudnienie o 1/3, to spadek kosztów uk-
szta³tuje siê na poziomie 3%, maksymalnie 4%.
Czy to jest metoda, która rozwi¹¿e problemy
w energetyce? Myœlê, ¿e nie.

Nastêpna kwestia, któr¹ chcia³bym pañstwu
przedstawiæ, w uzupe³nieniu do wypowiedzi pana
senatora Wyrowiñskiego, to jest oczywiœcie kwe-
stia finansów, nak³adów na energetykê. Otó¿,
z programu dla elektroenergetyki do roku 2030
faktycznie wynika, ¿e aby sprostaæ wymogom
i dostosowaæ siê do wzrastaj¹cego w kolejnych la-
tach zapotrzebowania, potrzeba bêdzie przez na-
stêpne piêtnaœcie lat oko³o 20 miliardów rocznie.
Mówiê tu o kwestii wytwarzania, o kwestii dystry-
bucji i przesy³u, a wiêc tego ca³ego panelu od mo-
mentu produkcji energii do fina³u, czyli do odbio-
ru. I teraz za³ó¿my scenariusz, ¿e w 2010 r. doko-
namy ca³kowitej prywatyzacji Enei i Energi, tych
dwóch grup kapita³owych. Zwróæcie pañstwo
uwagê, czym one siê charakteryzuj¹. Charaktery-
zuj¹ siê tym – ja oczywiœcie przywo³ujê tu zapisy
z tabeli, któr¹ otrzymaliœmy dzisiaj od ministra
skarbu – ¿e w tych dwóch podmiotach zdecydo-
wanie wiêkszy udzia³ jest po stronie dystrybucji
ni¿ po stronie wytwarzania.

W czym jest problem? Problem jest w tym, ¿e
przyk³adowo Grupa Energa, tak jak mówi³ pan
minister Bury, ma 2% wytwarzania i oko³o 15%
dystrybucji, a grupa Enea ma 8% wytwarzania
i 15% dystrybucji. Gdybyœmy po³¹czyli dystrybu-
cjê tych dwóch podmiotów, to by³aby to 1/3 ca³e-
go rynku. Do tej pory nie by³o takiej sytuacji, ¿e-
byœmy przymierzali siê do sprzeda¿y rynku. Bo co
oznacza sprzeda¿ rynku? Sprzeda¿ rynku ozna-
cza to, ¿e maj¹c dostêp do rynku, w³aœciciel bê-
dzie dyktowa³ warunki. Je¿eli teraz bêd¹ spiête
wszystkie przepisy dotycz¹ce, powiedzmy, han-
dlu miêdzynarodowego energi¹ elektryczn¹, to
doprowadzimy do takiej sytuacji, ¿e nasze Ÿród³a
wytwarzania, je¿eli one bêd¹ kosztowo dro¿sze od
konkurencji, faktycznie bêd¹ odstawiane, a ener-
gia bêdzie dostarczana zza granicy, poprzez sieæ
dystrybucyjn¹ spó³ek prywatnych. A w jakiej ce-
nie ona bêdzie dostarczana? Niestety, bêdzie to
ju¿ poza kompetencjami zarówno Skarbu Pañ-
stwa, jak i dotychczasowego w³aœciciela. To by³a
kolejna kwestia.

Teraz nastêpna kwestia, któr¹ chcia³em pañ-
stwu przedstawiæ. Wielokrotnie wypowiada³em
siê na temat elektroenergetyki w ten sposób, ¿e
najwiêkszym zaniechaniem, które w okresie…
Ca³y sektor elektroenergetyczny zarówno w kwe-
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stii dystrybucji, obrotu, jak i wytwarzania, zak³a-
da proces d³ugoterminowy. Myœlê, ¿e jest to jedna
z nielicznych ga³êzi przemys³u, w której, niestety,
wielu, wielu lat trzeba, ¿eby doprowadziæ do ta-
kiego stanu, jaki chcielibyœmy osi¹gn¹æ. Ale wielu
lat trzeba by³o równie¿, ¿ebyœmy doprowadzili do
stanu, jaki mamy w tej chwili. Najgorszy okres dla
polskiej elektroenergetyki by³ gdzieœ od po³owy lat
osiemdziesi¹tych do po³owy lat dwutysiêcznych
ubieg³ego wieku, kiedy dos³ownie nic nie robiono.
Niech mi ktoœ z pañstwa podpowie: czy w okresie
tych dwudziestu lat, o których mówiê, zosta³ od-
dany jakiœ nowy blok, nowy obiekt, nowe urz¹dze-
nia, które by s³u¿y³y do poprawy tego systemu?
Nie! Po prostu nic takiego nie by³o. I teraz te oso-
by, które w tamtym czasie za to odpowiada³y…
Przepraszam, ¿e wymieniê je po nazwisku. Przy-
k³adowo by³ to pan profesor Popczyk, pan Gabryœ,
by³y minister, pan profesor ¯mijewski. Ja nie bez
kozery wymieniam te nazwiska. Otó¿ uczestniczê
w wielu ró¿nego rodzaju spotkaniach doty-
cz¹cych energetyki i wiem, ¿e oni w tej chwili po-
daj¹ recepty, które faktycznie skutkowa³yby tym,
¿e mo¿e w energetyce by siê dzia³o lepiej. Pytam
jednak: co robili przez tamte dwadzieœcia lat, kie-
dy wydawanie dyspozycji i decydowanie o niektó-
rych faktach zale¿a³o przede wszystkim od nich?
Teraz siê okazuje, ¿e w tych w³aœnie grupach
energetycznych, o których wielokrotnie siê wypo-
wiada³em, ci panowie zatrudnieni s¹ na fikcyj-
nych, jak dla mnie, etatach, z wynagrodzeniem
wynosz¹cym kilka czy kilkanaœcie tysiêcy z³o-
tych, tylko i wy³¹cznie po to, ¿eby pisali jakieœ
bzdurne opracowania o tym, co trzeba zrobiæ, a¿e-
by w energetyce by³o lepiej.

Przepraszam, Panie Marsza³ku, za byæ mo¿e
odrobinê podniesiony g³os, ale te kwestie napraw-
dê s¹ dla mnie bardzo istotne.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zosta³a mi-
nuta, Panie Senatorze…)

Ostatni¹ kwesti¹, któr¹ chcia³em poruszyæ,
jest kwestia sprzeda¿y sensu stricto jako zjawis-
ka. Wiadomo, sprzedaje siê tylko raz. To jest tak,
jak w ka¿dym gospodarstwie – dobry gospodarz
sprzedaje to, co przynosi mu najwiêksze dochody,
tylko w sytuacji, kiedy nie ma ju¿ innego wyjœcia.
Powiem tylko tyle: w marcu tego roku us³ysza³em
z ust pani minister Schmid, ¿e dochody z dywi-
dendy spó³ek Skarbu Pañstwa za 2008 r. by³y rzê-
du 7–8 miliardów z³. Za 2009 r. jest to 4–5 miliar-
dów, za 2010… Odpowiedzcie sobie pañstwo sa-
mi. Wiadomo, jaka jest tendencja; bêd¹ to pewnie
2–3 miliardy. Pytam, co bêdzie dalej. Je¿eli sprze-
damy te spó³ki, które w tej chwili… Spójrzcie pañ-
stwo do tej tabeli. Wynika z niej, ¿e gdybym ja dzi-
siaj mia³ tyle pieniêdzy, ¿ebym móg³ sobie pozwo-
liæ na przyk³ad na kupno grupy kapita³owej Enea,
to przy obecnej cenie tylko z tytu³u zysków

mia³bym 100% zwrotu inwestycji ju¿ za cztery la-
ta. Kiedy na przyk³ad liczy siê NPV czy IRR w przy-
padku jakichœ inwestycji d³ugoterminowych, na
przyk³ad w budownictwie, jeœli chodzi o wymianê
stolarki okiennej, to tam czas zwrotu nowych ma-
teria³ów to 20–25 lat. A w takiej bran¿y jak energe-
tyka czas zwrotu inwestycji to cztery lata. No to
pytam: kto odpowiada za wycenê? Bo ja nie s¹dzê,
¿eby tutaj inne mechanizmy…

Panie Marsza³ku, zakoñczê w tej chwili, ale jeœli
pan marsza³ek pozwoli mi na piêciominutow¹
rundê, to jeszcze bym dokoñczy³ wyst¹pienie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie wiem, czy pozwolê…
Pan senator Rachoñ, proszê bardzo.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Resort Skarbu Pañstwa przedstawi³ listê pod-

miotów, z którymi bêdzie prowadzi³ negocjacje
sprzeda¿y Energi SA. Jedn¹ z firm znajduj¹cych
siê na tej liœcie jest Polska Grupa Energetyczna.
Ta wiadomoœæ powa¿nie mnie zaniepokoi³a. Pol-
ska Grupa Energetyczna operuje g³ównie w sek-
torze wytwórczym energii, a Energa SA jest jej jed-
nym z najwiêkszych w kraju dystrybutorów. Fir-
ma, która ma w rêkach wszystkie g³ówne elektro-
wnie w kraju, po uzyskaniu dostêpu do sieci zys-
ka³aby gotowy portfel odbiorców i moim zdaniem
nie by³aby zainteresowana obni¿aniem ceny wy-
twarzanej energii.

Grupa Energa SA w swych celach strategicz-
nych ma zapisane miêdzy innymi osi¹gniêcie po-
zycji lidera w zakresie budowy rozproszonych,
w szczególnoœci odnawialnych Ÿróde³ wytwarza-
nia energii. Generacja rozproszona posiada nie-
podwa¿alne atuty: obni¿a koszty prowadzenia
dzia³alnoœci, zmniejsza liczbê poœredników w do-
starczaniu produktu do finalnego odbiorcy, po-
zwala na zmniejszenie strat sieciowych i osi¹gniê-
cie maksymalnej sprawnoœci, zwiêksza pewnoœæ
zasilania, zmniejsza emisjê gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeñ. Energa SA planuje prowadziæ
zarówno w³asne inwestycje w tym zakresie, jak
i wspieraæ lokalne inicjatywy. Chce odgrywaæ rolê
centrum kompetencyjnego, udostêpniaj¹cego za-
równo wiedzê technologiczn¹, jak i pomoc w reali-
zacji inwestycji czy ich wspó³finansowanie. Tym
samym grupa odchodzi od koniecznoœci posiada-
nia 100% w³asnoœci inwestycji na rzecz szerokie-
go promowania programu z udzia³em partnerów,
miêdzy innymi samorz¹dów lokalnych. O tym, ¿e
Energa SA jest przedsiêbiorstwem innowacyj-
nym, œwiadczy równie¿ fakt, ¿e utworzy³a wspól-
nie z Instytutem Maszyn Przep³ywowych i Polite-
chnik¹ Gdañsk¹ konsorcjum, które wygra³o pre-
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sti¿owy konkurs og³oszony przez Narodowe Cen-
trum Badañ i Rozwoju w ramach strategicznego
programu badañ naukowych i prac rozwojowych
pod tytu³em „Zaawansowane technologie pozys-
kiwania energii”. Jest te¿ realizatorem wysokobu-
d¿etowego zadania dotycz¹cego opracowania zin-
tegrowanych technologii wytwarzania paliw z bio-
masy odpadów rolniczych i innych.

Perspektywa wprowadzenia pakietu klimaty-
cznego Unii Europejskiej faworyzuje takie inno-
wacyjne firmy jak Energa SA. Powinniœmy wiêc
wzmacniaæ te wartoœci, a nie wch³aniaæ je i przez
to dewaluowaæ w ramach monopolistycznych
konglomeratów. Pytanie: jakie jest racjonalne
uzasadnienie sprzeda¿y Grupy Energa SA w ca³o-
œci jednemu inwestorowi bran¿owemu zamiast
przeprowadzenia prywatyzacji firmy poprzez war-
szawsk¹ gie³dê? W moim pojêciu to pytanie jest
zasadne, w koñcu w taki sposób prywatyzowany
by³ przecie¿ koncern Tauron czy PGE. Co wiêcej,
ostatnia oferta publiczna PZU dowodzi, ¿e taka
forma prywatyzacji ma ogromny potencja³. Co do
idei prywatyzacji Grupy Energa SA nie mam w¹t-
pliwoœci, jednak uwa¿am, ¿e na tym etapie zdecy-
dowanie nale¿y rozwa¿yæ koncepcjê dywersyfika-
cji portfela akcyjnego. Moim zdaniem by³oby to
korzystne zarówno dla Skarbu Pañstwa, jak i na-
szego, pomorskiego regionu. Pragnê ponadto zau-
wa¿yæ, ¿e wycena akcji grupy przez gie³dê pozwoli
dzisiaj osi¹gn¹æ optymaln¹ cenê sprzeda¿y i od-
dala wszelkie dywagacje mo¿liwe w przysz³oœci, ¿e
sprzedaliœmy Energê SA zbyt tanio. Dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski, region pomorski.

Tak?
(Senator Piotr Andrzejewski: S³ucham?)
Region pomorski…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ogólnopolski re-

gion…)
(Senator Jan Wyrowiñski: Ale na wczasy pan

jeŸdzi do W³adys³awowa, tak?)
(Senator Piotr Andrzejewski: Start.)
Tak. Najlepiej piêæ minut.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Andrzejewski:
Przebieg procesu prywatyzacji sektora energe-

tycznego w tej relacji wi¹¿e siê z problemem stra-
tegicznego bezpieczeñstwa, a nie tylko ekonomi-
cznego funkcjonowania pañstwa polskiego, wi¹¿e
siê z ocen¹ ca³ego procesu prywatyzacji po trans-
formacji. Nale¿a³oby przyznaæ, ¿e pierwsza usta-
wa prywatyzacyjna, której mia³em zaszczyt byæ

sprawozdawc¹ w Senacie, podczas I kadencji Se-
natu, operowa³a ca³ym wachlarzem mo¿liwoœci.
Po nastaniu kadencji 1993–1997 spetryfikowano
jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa, co by³o
podstawowym b³êdem, do dzisiaj s¹ tego negaty-
wne skutki.

Kolejny problem dotyczy tego, jaka jest prywa-
tyzacja? Jestem zwolennikiem prywatyzacji, ale
nie takiej prywatyzacji, w której pozbywamy siê
w³asnoœci, tylko takiej, w której przekazujemy na
zewn¹trz, poza administracjê rz¹dow¹, nie w³as-
noœæ, a zarz¹dzanie i uzale¿niamy wynagrodzenie
z zysku od efektywnoœci dzia³alnoœci gospodar-
czej. Ta droga zosta³a ca³kowicie pominiêta jako
droga prywatyzacji.

Nastêpny problem, który tu siê rysuje, ³¹cz¹cy
siê z poprzednim, to problem, sk¹d wzi¹æ kapita³,
przede wszystkim na inwestycje. Pomijam ju¿ to,
jak go generowaæ… Chocia¿ czy wyzbywaj¹c siê
w³asnoœci, nie wyzbywamy siê jednoczeœnie Ÿród-
³a generowania kapita³u? Siêgamy tylko do kie-
szeni podatników, wyzbywaj¹c siê mo¿liwoœci
osi¹gania przychodów z dzia³alnoœci na maj¹tku
publicznym, na maj¹tku, który nale¿y do nas
wszystkich. Wydaje mi siê, ¿e jest to problem je-
dnostronnoœci w patrzeniu i nieudolnoœci wszyst-
kich ekip rz¹dz¹cych po 1989 r., problem niedo-
strzegania rozwi¹zania alternatywnego poza jed-
n¹ tylko drog¹, poza wyprzedawaniem – oczywi-
œcie z doraŸn¹ korzyœci¹ dla bud¿etu – tego, co jest
nasz¹ w³asnoœci¹ i co mog³oby w d³u¿szym okre-
sie ten kapita³ generowaæ.

Jak wobec tego oceniaæ inne elementy prywa-
tyzacji? Czy ma to byæ prywatyzacja intensywna,
czy ekstensywna? Teraz to jest ekstensywna pry-
watyzacja. A gdzie jest alternatywa uwzglêdnia-
j¹ca intensywnoœæ w zakresie zachowania pew-
nych uprawnieñ w³aœciciela? Tego nie ma. Ogra-
nicza to prawodawstwo Unii Europejskiej, a je-
dnoczeœnie we wspomnianych tutaj sposobach
realizowania prywatyzacji, w jej warunkach,
w umowach, nie realizujemy w dozwolonym za-
kresie, w ramach dopuszczalnego marginesu, te-
go prawa, które mówi o klauzulach interwencyj-
nych w sytuacji problemu co do bezpieczeñstwa
pañstwa. Zastosowania takich klauzul w ogóle siê
nie rozpatruje. Jest to, jak na razie, dosyæ prymi-
tywny proces prywatyzacji, jedyne wyjœcie wed³ug
osób, które uwa¿aj¹, ¿e nie ma rozwi¹zania alter-
natywnego – albo rozwi¹zañ alternatywnych –
w gospodarowaniu maj¹tkiem narodowym. I taka
jest tu smutna konstatacja.

Wreszcie kwestia funkcjonowania pañstwa.
Ci¹gle mamy do czynienia z tym, co jest przedmio-
tem obowi¹zuj¹cego systemu prawnego w ochro-
nie konkurencji, ochronie konsumenta. Czy na-
prawdê nie mo¿na dostrzec tego, ¿e konkurencja
nie jest zale¿na albo negatywnie determinowana
przez koncentracjê czy konsolidacjê? Tu nie ma
sprzecznoœci, ale ci¹gle siê j¹ dostrzega. Na jakim
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wiêc forum rozpatrujemy ochronê konkurencji
i konsumentów? Czy na forum kraju, czy na fo-
rum Unii, czy na forum kontynentu, czy w zakre-
sie globalnym? Przecie¿ w zale¿noœci od tego, na
jakim forum to rozpatrujemy, w zale¿noœci od
kryteriów, dostajemy ró¿ne wyniki. W zwi¹zku
z tym za ka¿dym razem uwidacznia siê bardzo du-
¿a doza wzglêdnoœci ocen, równie¿ uwidacznia siê
interes konsumentów, taki i na krótk¹ metê, i na
d³u¿sz¹ metê, ze wszystkimi tego konsekwencja-
mi. Je¿eli weŸmiemy pod uwagê wiêksz¹ liczbê
elementów ocennych, to mo¿e siê okazaæ, ¿e na-
wet doraŸna zwy¿ka cen jest uzasadniona d³ugo-
terminowym interesem konsumenta. Tylko ¿e
ona musi byæ uzasadniona i wywa¿ona, a nie po-
dyktowana krótkoterminow¹ chêci¹ wzbogacenia
bud¿etu.

No i wreszcie pytanie postawione przez pana
senatora Wyrowiñskiego w jego wyst¹pieniu. Czy
po to, ¿eby zachowaæ tylko imperium, nale¿y po-
zbywaæ siê dominium? Nie. Mo¿na zachowaæ i do-
minium, czyli w³asnoœæ, i imperium. Nie mo¿na
powiedzieæ – a taka jest dzisiaj polityka – ¿e rezyg-
nujemy z dominium, bo Polska nie przynosi do-
chodu, bo Polska jest za kosztowna. Dobrze. Czy
wobec tego nale¿y siê pozbyæ Polski? Bardzo czê-
sto poszczególne, zmieniaj¹ce siê ekipy rz¹dz¹ce
wykazuj¹ siê dosyæ prostackim sposobem rozu-
mowania w tym zakresie, co wynika z niepanowa-
nia nad materi¹, któr¹ przysz³o im zarz¹dzaæ. I ta-
ka jest bardzo smutna konstatacja.

Wiele pytañ pozostaje bez odpowiedzi. To,
z czym mamy dzisiaj do czynienia, to jest ucieczka
od odpowiedzialnoœci z racji nieudolnoœci gospo-
darowania w³asnoœci¹ i maj¹tkiem narodowym.
Bardzo mi przykro, ale ci¹gle pokutuje teza Urba-
na. Co nas to obchodzi, gospodarujemy, jak go-
spodarujemy, a rz¹d i tak zawsze siê wy¿ywi.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Pan senator Majkowski.
Zosta³y cztery minuty.
(Senator Krzysztof Majkowski: Panie Mar-

sza³ku, wobec argumentów pana senatora rezyg-
nujê.)

Próbowa³em pana przekonaæ, pomóg³ mi pan
senator z Dolnego Œl¹ska, on ma wiêkszy…

Proszê pañstwa, w takim razie koñczê dysku-
sjê.

(Senator Krzysztof Majkowski: Mam nadziejê,
¿e jeszcze bêdzie okazja…)

Chcê powiedzieæ, ¿e pan minister Bury ma tak-
¿e prawo odpowiedzieæ pañstwu. Wypowiedzi by³y
naprawdê merytoryczne, wa¿ne i ta dyskusja by³a

bardzo interesuj¹ca. S¹dzê, ¿e pan minister Bury
dostanie stenogram i w imieniu Senatu bêdê go
prosi³, ¿eby do pewnych kwestii siê ustosunko-
wa³…

(Senator Stanis³aw Kogut: Na piœmie.)
…bo tu by³y pewne ró¿nice w opiniach. Myœlê,

¿e nale¿y skorzystaæ z tej dyskusji, która by³a ju¿
po wyjœciu pana ministra.

Dziêkujê bardzo.
Zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, dziêkujê pani prezes i panu

prezesowi, dziêkujê tak¿e nieobecnemu ju¿ se-
kretarzowi stanu w Ministerstwie Skarbu Pañ-
stwa, panu ministrowi Buremu, za przedstawie-
nie Senatowi informacji na temat przebiegu pry-
watyzacji sektora elektroenergetycznego.

Panie Senatorze, komunikaty, proszê bardzo.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrze-
nia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych roz-
wi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków
powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich obêdzie siê
dzisiaj bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali
nr 217 w gmachu Senatu RP.

Drugi komunikat. O godzinie 15.00 w sali
nr 176 obêdzie siê posiedzenie po³¹czonych komi-
sji, Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komi-
sji Rodziny i Polityki Spo³ecznej w sprawie wnios-
ków zg³oszonych w toku debaty do ustawy o zmia-
nie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektó-
rych innych ustaw. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê pañstwa, w takim razie w sali nr 217 od-

bêdzie siê posiedzenie komisji w sprawie powo-
dziowej. Piêtnaœcie minut, bo tam jedna i druga
komisja… Chcia³bym, ¿eby to szybko posz³o.

Og³aszam przerwê do godziny 16.00.
(Senator Piotr Andrzejewski: Do której?)
Mam nadziejê – je¿eli wszystko zostanie przy-

gotowane – ¿e o godzinie 16.00 rozpoczniemy g³o-
sowania.

(G³os z sali: Zaczniemy od uzupe³nienia po-
rz¹dku obrad?)

Trzeba bêdzie uzupe³niæ porz¹dek obrad
o ustawê… Wszystko jasne?

O godzinie 16.00 spotykamy siê na sali obrad,
¿eby to szybko i sprawnie zakoñczyæ.

(Senator Janusz Rachoñ: A kto bêdzie prowa-
dzi³?)
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Nie wiem, jakie s¹ wyroki opatrznoœci. Nie
wiem, nie pamiêtam.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 49
do godziny 16 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, poniewa¿ mamy godzinê

16.00, wznawiam obrady.
Na pocz¹tek przedstawiam wniosek marsza³ka

Senatu o rozszerzenie porz¹dku obrad o punkt do-
tycz¹cy ustawy, która zosta³a dzisiaj przyjêta przez
Sejm. Jest to ustawa o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czy ktoœ jest temu przeciwny?
Skoro nie, przyjmujemy to.
I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego czwartego: stanowisko Senatu
w sprawie wymienionej ustawy.

Ustawa zosta³a skierowana do Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz do
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawarta jest w druku nr 969, a sprawo-
zdanie komisji jest w druku nr 969A.

Sprawozdawc¹ komisji jest pan senator Kleina,
którego poproszê o zreferowanie sprawozdania,
i to mo¿liwie dosyæ szczegó³owe, bo nie bardzo
mieliœmy czas, ¿eby je przeczytaæ.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Samo-

rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Ko-
misji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiam spra-
wozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu
dzisiejszym ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz
ustawy o wspieraniu i rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nasze sprawozdanie zawarte jest w druku
nr 969A.

Po³¹czone komisje odby³y w dniu dzisiejszym
wspólne posiedzenie, z udzia³em przedstawicieli
rz¹du, i przedyskutowa³y tê ustawê. Po dyskusji
komisje podjê³y decyzjê, aby zarekomendowaæ
Wysokiej Izbie przyjêcie ustawy bez poprawek.

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest
nowelizacja ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r.

o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usu-
waniem skutków powodzi z maja i czerwca bie-
¿¹cego roku. Z powodu nadmiernych opadów at-
mosferycznych, maj¹cych miejsce w sierpniu
2010 r., powódz wyst¹pi³a ponownie i dotknê³a
miejscowoœci, osoby i podmioty, które nie zosta³y
objête zapisami nowelizowanej ustawy.

Ponadto proponuje siê nowelizacjê ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udzia³em œrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Zmiana tej ustawy, zaproponowana w art. 2, po-
lega na dodaniu nowego dzia³ania, w ramach któ-
rego bêd¹ mog³y byæ wspierane inwestycje, maj¹ce
na celu przywrócenie potencja³u produkcji, znisz-
czonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych
lub innych zdarzeñ o charakterze si³y wy¿szej,
przez odtworzenie maj¹tku w gospodarstwach rol-
nych, w tym inwentarza ¿ywego oraz plantacji wie-
loletnich. Taki jest sens i istota tej ustawy.

Ta ustawa jest w zasadzie to¿sama z t¹, któr¹
przyjêliœmy w czerwcu 2010 r., z tym, ¿e w zwi¹z-
ku z wydarzeniami, które mia³y miejsce w ostat-
nich dniach i tygodniach, umo¿liwia ona tak¿e
uruchomienie wsparcia ze strony bud¿etu pañ-
stwa na naprawê tych¿e miejscowoœci oraz re-
kompensaty dla ludzi. Ustawa mówi o tym, ¿e te
wszystkie dzia³ania, które proponowa³ rz¹d i par-
lament tylko dla wydarzeñ jednostkowych, tylko
dla okreœlonych miejsc, zosta³y niejako rozci¹g-
niête, objê³y tak¿e zdarzenia, które mog¹ mieæ je-
szcze miejsce w roku 2010.

Jak mówi³em, do³o¿yliœmy do tej ustawy czêœæ
poœwiêcon¹ odbudowie obszarów wiejskich, i to
jest ta nowa czêœæ ustawy, jej nowe dzia³anie.
Myœlê, ¿e to jest najwa¿niejsze, ¿e to stanowi isto-
tê omawianej ustawy. Raz jeszcze proszê o przyjê-
cie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do pytañ do pana

senatora sprawozdawcy.
Pierwszy by³ pan senator Skurkiewicz.
(Senator Piotr Zientarski: Chcemy g³osowaæ.)

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy, mam dwa pytania. Pier-

wsze: czy podczas komisji by³a, nie powiem, ¿e
omawiana, ale poruszana sprawa…

(Senator Piotr Zientarski: Trzeba mówiæ na ko-
misji.)

...poprawek, które senatorowie Prawa i Spra-
wiedliwoœci zg³aszali do tej ustawy w czerwcu bie-
¿¹cego roku? Ta nowelizacja idzie w kierunku,
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o którym mówiliœmy w czerwcu i który propono-
waliœmy, a pañstwo odrzuciliœcie wtedy nasz¹ po-
prawkê. Czy ta sprawa by³a poruszana podczas
dzisiejszego posiedzenia komisji?

Druga sprawa…

Senator Kazimierz Kleina:
Tak, tak. Senatorowie, miêdzy innymi senator

Ortyl, na ten temat mówili, prezentowali swoje
uwagi, które by³y przedstawiane w czerwcu ubieg-
³ego roku...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Tego roku.)
…w czerwcu tego roku. Sprawê wyjaœnialiœmy,

mówiliœmy o rozumieniu, o tym, jakie by³o ono
w tamtym momencie, i o tym, jak rozumiemy to
dzisiaj. Oczywiœcie chcielibyœmy, ¿eby zdarzenia,
jakie niestety mia³y miejsce w tym roku, te wielkie
powodzie, by³y absolutnie incydentalne. Ustawa
przyjêta w czerwcu 2010 r. by³a wzorowana na po-
dobnych ustawach, ostatniej z 2007 r., gdzie po-
szczególne wydarzenia ujmowane by³y jako je-
dnostkowe. Chcieliœmy, ¿eby ustawa w dalszym
ci¹gu mia³a taki charakter, niestety, rzeczywi-
stoœæ nas zaskoczy³a, w zwi¹zku z czym trzeba
przyj¹æ tê nowelizacjê.

Równie¿ rz¹d, uwzglêdniaj¹c doœwiadczenia
z tego roku, przygotowuje i proponuje – o tym tak-
¿e by³a mowa na posiedzeniu po³¹czonych komi-
sji – ustawê generaln¹, na wypadek wyst¹pienia
tego  typu zagro¿eñ.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Przewodnicz¹cy, dziêkujê.
Pozwoli pan, ¿e dokoñczê swoje pytania.
Drugie pytanie dotyczy nazwy ustawy. Czy ktoœ

z przedstawicieli strony rz¹dowej wypowiada³ siê
na temat tego, ¿e w œlad za t¹ nowelizacj¹ powinna
równie¿ iœæ zmiana nazwy tej ustawy? Nie chodzi
tu ju¿ tylko o powódŸ z maja i czerwca 2010 r.,
st¹d powinna byæ w niej mowa o powodzi z 2010 r.
By³oby to w zgodzie z sytuacj¹, z któr¹ mamy obe-
cnie do czynienia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku, problem tytu³u ustawy nie

by³ podnoszony na posiedzeniu komisji.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:

Mam pytanie. Definicja powodzi nie jest tutaj
uniwersalna, bo dotyczy tylko powodzi w 2010 r.
Czyli, jak rozumiem, w ka¿dym roku ta definicja
mo¿e byæ inna. Tu jest powiedziane, ¿e powódŸ to:
„zalanie wodami œródl¹dowymi lub morskimi wo-
dami zewnêtrznymi w nastêpstwie opadów atmo-
sferycznych”. I to jest definicja na rok 2010. Czy
na przyk³ad definicja kierunku pó³nocnego te¿ na
ka¿dy rok bêdzie inna? I czy inne tego typu defini-
cje, uniwersalne, obiektywne, bêdziemy stosowaæ
w terminach rocznych? Takie jest moje pytanie.

(Senator Jan Rulewski: Tak, przez analogie.)
(Senator Piotr Zientarski: Per analogiam.)
Czy jest to uzasadnione z punktu widzenia po-

prawnego u¿ywania wnioskowania logicznego?
Czy nazwy o skutkach prawnych bêd¹ zale¿ne od
daty, w której bêd¹ one formu³owane?

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marsza³ku…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Bardzo proszê.
Pytanie by³o trudne.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Senatorze, ta ustawa dotyczy roku 2010,

w zwi¹zku z tym definicje i terminy, które s¹ w niej
zawarte, dotycz¹ zdarzeñ z tego roku. Jak mówi-
³em panu senatorowi Skurkiewiczowi, rz¹d przy-
gotowuje ustawê, która bêdzie ustaw¹ generaln¹
dotycz¹c¹ sytuacji nadzwyczajnych.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Czes³aw Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Prosi³bym o pewne wyjaœnienie. Mianowicie

ustawa z czerwca dotyczy³a kilku gmin, kilku
miejscowoœci – Sandomierza, Wilkowa, Lancko-
rony – ona nie dotyczy³a wszystkich zniszczonych
obszarów. Czy tak?

Senator Kazimierz Kleina:
Tamta ustawa dotyczy³a wszystkich obszarów

zniszczonych w tamtym okresie i ta ustawa tak¿e
dotyczy wszystkich obszarów zniszczonych…

(Senator Czes³aw Ryszka: Czyli bez wymienia-
nia poszczególnych nazw.)

…w ostatnim czasie. Nawet dotyczy ona ewen-
tualnych zagro¿eñ, które mog³yby wyst¹piæ do
koñca tego roku.
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Tak, bez wymieniania nazw.
(Senator Czes³aw Ryszka: Dziêkujê.)
Tak wiêc decyzja, które miejscowoœci zostan¹

objête pomoc¹, bêdzie decyzj¹ Rady Ministrów.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
(G³osy z sali: Nie ma.)
Dziêkujê bardzo.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
To ja poproszê pana ministra Boniego o zabra-

nie g³osu.

Minister
– Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Przede wszystkim chcia³bym bardzo serdecz-

nie podziêkowaæ pañstwu, ¿e mimo tego, i¿ to jest
œrodek lata, i mimo bardzo bogatego porz¹dku ob-
rad Senatu, przyjêliœcie pañstwo jeszcze ten do-
datkowy punkt, bo w wypadku przyjêcia tej
ustawy bêdziemy mogli wdro¿yæ te rozwi¹zania
i narzêdzia, które w niej s¹ zaproponowane. A s¹
one zaproponowane po to, by ci, którzy doœwiad-
czyli powodzi 7 sierpnia, mogli otrzymywaæ tak¹
sam¹ pomoc jak ci, którzy doœwiadczyli powodzi
majowej i czerwcowej.

Idea ustawy oczywiœcie jest te¿ taka, ¿eby wszy-
stkie zdarzenia powodziowe i osuwiskowe w roku
2010 by³y objête tymi narzêdziami pomocy. I ma-
my dwa sposoby na to, ¿eby unikn¹æ kolejnych
nowelizacji w roku 2010. Pierwszy to s¹ rozpo-
rz¹dzenia, które zmieniaj¹ listê gmin i miejscowo-
œci doœwiadczonych powodzi¹, mog¹cych z tej po-
mocy korzystaæ. Chcê przypomnieæ, ¿e po fali po-
wodziowej z maja i czerwca na tej liœcie znalaz³y
siê piêæset osiemdziesi¹t cztery gminy i miejsco-
woœci, a na liœcie zwi¹zanej z fal¹ z sierpnia jest
czternaœcie gmin i miejscowoœci z Dolnego Œl¹ska
i s¹ trzydzieœci dwie gminy i miejscowoœci z woje-
wództwa lubuskiego. Gdyby, odpukaæ, cokolwiek
jeszcze siê zdarzy³o, to rozporz¹dzeniem mo¿na
wyd³u¿aæ listê gmin i miejscowoœci, a wpisany do
tego projektu nowelizacji mechanizm przed³u¿a-
nia funkcjonowania niektórych narzêdzi, czasu
na sk³adanie wniosków, terminów na ich zaopi-
niowanie, tak¿e mo¿na uruchomiæ rozporz¹dze-
niem.

Nie ukrywam, ¿e podczas posiedzenia komisji
by³a dyskusja – pan senator Ortyl podniós³ tê
kwestiê – dotycz¹ca wniosków, jakie siê pojawia³y
w czerwcu, zwi¹zanych z tym, ¿e byæ mo¿e nale¿a-
³oby obj¹æ tymi dzia³aniami nie tylko powódŸ ma-

jow¹ i czerwcow¹, ale ca³y rok 2010. Wzorowaliœ-
my siê na ustawach z roku 1997 i roku 2001, któ-
re mia³y charakter incydentalny. Wtedy w usta-
wie definiowano zdarzenie powodziowe, do które-
go mia³y byæ dopasowane narzêdzia wspomaga-
j¹ce usuwanie skutków powodzi. Z doœwiadczeñ
roku 2010 wynika, ¿e ustawy incydentalne po-
winniœmy zast¹piæ rozwi¹zaniem systemowym
czy ustaw¹, która bêdzie pozwala³a na elastyczne
uruchamianie narzêdzi w okreœlonych sytua-
cjach. I rz¹d zadeklarowa³ dzisiaj w Sejmie, ¿e
stworzy takie rozwi¹zanie – powinno ono zostaæ
przygotowane jesieni¹ – tak ¿eby póŸniej nie mu-
sieæ nad¹¿aæ za wydarzeniami poprzez kolejne
nowelizacje. ¯eby tego dokonaæ, przejrzymy wszy-
stkie narzêdzia stosowane od 1997 r. w ró¿nych
akcjach i dzia³aniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi, ocenimy tak¿e narzêdzia, które
s¹ stosowane w tym roku.

Pragnê te¿ zauwa¿yæ, ¿e w art. 1 w pkcie 1
wprowadzanych zmian pojawia siê okreœlenie:
„Tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie: «o szczegól-
nych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z 2010 r.»”. By³o pytanie doty-
cz¹ce tego, czy tytu³ ustawy siê zmienia. Tak, tytu³
ustawy oczywiœcie ulega zmianie.

Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e dlatego, ¿e ustawa
jest ograniczona do roku 2010, ta definicja powo-
dzi, która oczywiœcie ma tak¿e charakter ogólny,
w tej ustawie systemowej te¿ bêdzie musia³a ona
mieæ charakter ogólny, po to, ¿eby nie zasz³a nie-
dobra koincydencja i nie by³o ewentualnych rosz-
czeñ zwi¹zanych z powodziami z innych lat, musi
byæ dopasowana do roku 2010.

I to by³yby chyba wszystkie uwagi.
Chcia³bym jeszcze, jeœli pañstwo pozwolicie,

powiedzieæ o jednej sprawie. Inaczej ni¿ w tej no-
welizowanej ustawie z 24 czerwca obecnie
omawiana zawiera równie¿ zmianê w ustawie,
która dotyczy Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Uznaliœmy bowiem, tak¿e po rozmowach
z Komisj¹ Europejsk¹, ¿e jest to dobra okazja, ¿e-
by dodaæ nowe zadanie, nowe dzia³anie w tym ka-
talogu dzia³añ, na które mo¿e byæ nakierowany
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tam
w pkcie 16 by³ zapis, który mówi³ o mo¿liwoœciach
odbudowy potencja³u obszarów leœnych w wy-
padku ró¿nego rodzaju zniszczeñ. Tu wprowadza-
my pkt 16a, który mówi o produkcji rolniczej, któ-
ry mówi o gospodarstwach rolnych. S¹ ju¿ prze-
s³ane informacje do Komisji Europejskiej. W obie-
gu, na etapie ustaleñ miêdzyresortowych s¹
zmiany programu, tak ¿e rz¹d przyjmie je w naj-
bli¿szym czasie. S¹ zmiany w Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich i to pozwoli na uruchomienie
tych dzia³añ, które s¹ nakierowane na przywraca-
nie potencja³u produkcji rolnej zniszczonego
w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych, oraz
wprowadzenie odpowiednich dzia³añ zapobie-
gawczych. Wydaje nam siê to potrzebne, tym bar-
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dziej ¿e bêd¹ tak¿e mo¿liwe dzia³ania moderniza-
cyjne wobec tych gospodarstw, które w powodzi
ponios³y straty okreœlonej wysokoœci lub zosta³y
zniszczone.

Bardzo serdecznie dziêkujê i bardzo gor¹co
proszê Wysoki Senat o przyjêcie tej ustawy, co po-
zwoli nam na uruchomienie wszystkich tych na-
rzêdzi, które s¹ przecie¿ bardzo potrzebne, ¿eby
pomagaæ ludziom, ¿eby pomagaæ tym, którzy
stracili swoje domy, tym, którzy stracili swoje
miejsca pracy, przedsiêbiorcom, którzy stracili
swoje mniejsze czy wiêksze przedsiêbiorstwa.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Ale jeszcze pana tutaj zatrzymamy, bo mog¹

byæ pytania. A senatorowie maj¹ prawo zg³asza-
nia pytañ trwaj¹cych nie d³u¿ej ni¿ minutê.

Pierwszy by³ pan senator Skorupa.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Otó¿ sprawozdawca komisji

wyrazi³ siê dosyæ jasno, ¿e ustawa obejmuje wszy-
stkie powodzie w roku 2010, te, które nast¹pi³y
w maju i czerwcu, i te, które ewentualnie mog¹ siê
zdarzyæ – pan zrêcznie odpuka³, ¿eby ich nie by³o.
Ale pan ju¿ trochê to zawêzi³, bo powiedzia³ pan,
¿e tylko gminy z Dolnego Œl¹ska bêd¹ objête t¹
ustaw¹, nie wymieni³ pan zaœ gmin i miast z woje-
wództwa ma³opolskiego, a mia³y miejsce takie po-
wodzie i wichury na Podhalu, w Nowym Targu, na
Spiszu. Pan o tych miejscowoœciach w Ma³opolsce
nic nie powiedzia³. Dlatego mam pytanie, czy gmi-
ny, które w lipcu by³y dotkniête ró¿nymi powo-
dziami, podobnie i Warszawa, bêd¹ objête t¹ usta-
w¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Oczywiœcie, ¿e tak.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister
– Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! W odpo-

wiednich rozporz¹dzeniach zawarta jest lista
gmin i miejscowoœci, które doœwiadczy³y powodzi
w maju i czerwcu, i tych, które doœwiadczy³y po-
wodzi teraz, w sierpniu. Dyskutowaliœmy na ten

temat. Minister spraw wewnêtrznych i admini-
stracji nie przedstawia³ takiego wniosku, prawdo-
podobnie kieruj¹c siê ocen¹ skali tych zjawisk.
Wiem, ¿e pojawia siê tutaj problem. Zobowi¹za-
³em siê dzisiaj na posiedzeniu Sejmu, bo pojawi³y
siê tak¿e g³osy pos³ów z tych terenów, ¿e bêdziemy
szukali w ramach innych projektów mo¿liwoœci
wsparcia tych gmin, gdy¿ skala owych zjawisk
w lipcu by³a ewidentnie inna i to jest podstawa do
tego, ¿eby nie dodawaæ ich i tych gmin do list gmin
i miejscowoœci, co nie oznacza, ¿e…

(Senator Tadeusz Skorupa: To jest niespra-
wiedliwe.)

Panie Senatorze, ja kierujê siê informacjami,
które uzyskaliœmy – te¿ zreszt¹ po pytaniach, ja-
kie pojawi³y siê w Sejmie – od ministra spraw we-
wnêtrznych i administracji. Jak siê porównuje
skutki fali powodziowej z maja i z czerwca ze zda-
rzeniem z 7 sierpnia, to siê wydaje, ¿e ich skala
jest inna. Trzeba powiedzieæ, ¿e zawsze, gdy na-
stêpuj¹ ró¿nego rodzaju zjawiska o charakterze
naturalnym i niszcz¹ dobytek ludzki, pañstwo po-
winno reagowaæ i ma do tego odpowiednie narzê-
dzia w normalnym trybie udzielania pomocy spo-
³ecznej czy te¿ w normalnym trybie uruchamiania
œrodków z rezerwy na odpowiednie dzia³ania awa-
ryjne, na pomoc w odtworzeniu infrastruktury
itp., itd. I myœlê, ¿e tego typu dzia³ania wobec tych
gmin, które doœwiadczy³y huraganów w okresie
lipcowym, zostan¹ podjête. Ale czym innym,
czymœ nieporównywalnie odmiennym, s¹ zjawis-
ka powodziowe du¿ej skali, które wyst¹pi³y pod-
czas fali majowej i czerwcowej, a czym innym te,
które zdarzy³y siê teraz, na pocz¹tku sierpnia.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania?
(SenatorGrzegorzBanaœ:Ja jeszczemampytanie.)
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze, wrócê do pytania,

które zada³em podczas posiedzenia po³¹czonych
komisji, a które zwi¹zane jest z licznymi sygna³a-
mi o trudnoœciach w uzyskaniu zapomóg w wyso-
koœci do 100 tysiêcy z³ – mam tu na myœli powódŸ
na terenie województwa œwiêtokrzyskiego, czyli
powódŸ majowo-czerwcow¹.

Dzisiaj w najwiêkszej stacji komercyjnej w na-
szym kraju mogliœmy obejrzeæ jedno z wejœæ na
¿ywo. Puszczono wypowiedŸ poszkodowanego
z miasta Sandomierza. Ta osoba odbudowuje
swój dom, ale do dzisiaj na koncie miejskiego
oœrodka pomocy spo³ecznej nie ma ¿adnych œrod-
ków, po które mo¿na by siêgn¹æ zgodnie z zasada-
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mi przyznawania tych zapomóg. To po pierwsze.
Po drugie, ta osoba twierdzi³a, ¿e nie ma ¿adnej
szansy na to, ¿eby rozliczyæ siê z otrzymanej zapo-
mogi w sposób prawid³owy do 5 paŸdziernika.

Chcia³bym pana ministra poprosiæ, ¿eby
przedstawi³ pan tak¹, ¿e tak powiem, stopklat-
kê… Oczywiœcie nie tutaj i nie w tej chwili, tylko
na piœmie, ¿eby nie absorbowaæ uwagi ca³ej Iz-
by. Chodzi o rozwój sytuacji na terenie wojewó-
dztwa œwiêtokrzyskiego. Bardzo bym prosi³
o wyraŸn¹ informacjê nie tylko o przyznaniu za-
pomóg, ale i o ich rzeczywistym wyp³aceniu. Bo
jest wiele osób, które wiedz¹, ¿e maj¹ przyznan¹
zapomogê, jednak z racji tego, ¿e œrodków nie
ma na koncie MOPS, nie mog¹ ich fizycznie
otrzymaæ.

I drugie pytanie, zwi¹zane z problemem, o któ-
rym przed chwil¹ powiedzia³em. Czy rz¹d przewi-
duje jak¹œ mo¿liwoœæ wyd³u¿enia terminu, o ja-
kim wspomnia³em? Jest wiele osób, które nie mo-
g¹ jeszcze rozpocz¹æ prac budowlanych czy re-
montu swojego domu, dlatego ¿e jeszcze stoi tam
woda, bo podniós³ siê poziom wód podskórnych.
Czy jest jakaœ szansa na wyjœcie, ¿e tak powiem,
spod gilotyny tego sztywnego terminu, w którym
nale¿y rozliczyæ przyznane zapomogi? Dziêkujê
uprzejmie.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Minister
– Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:

Panie Marsza³ku!
(Senator Leon Kieres: Pan senator prosi³ o od-

powiedŸ na piœmie.)
(Senator Janusz Rachoñ: Na piœmie.)
Ale jeœli mo¿na, to króciutko odpowiem ju¿ te-

raz. Ja oczywiœcie przedstawiê dok³adn¹ informa-
cjê dotycz¹c¹ sytuacji w Sandomierzu na piœmie,
ale teraz chcê jeszcze tylko powtórzyæ to, co po-
wiedzia³em na posiedzeniu komisji. Jeœli chodzi
o liczbê wyp³aconych zasi³ków, tych do 100 tysiê-
cy z³, to województwo œwiêtokrzyskie jest dziœ na
pierwszym miejscu, bo na ogóln¹ sumê tysi¹ca
czterdziestu dwóch zasi³ków wyp³aconych do
11 sierpnia, w województwie œwiêtokrzyskim wy-
p³acono trzysta dziewiêædziesi¹t cztery. Ta sytua-
cja dynamicznie siê zmienia, bo jak weŸmiemy da-
ne z dwunastego, czyli dzisiejsze, za dzieñ wczo-
rajszy, to zobaczymy, ¿e liczba wyp³aconych za-

si³ków do 100 tysiêcy z³ w skali kraju wynosi ju¿
tysi¹c sto czterdzieœci trzy, a w samym wojewódz-
twie œwiêtokrzyskim – czterysta piêædziesi¹t je-
den, a wiêc dok³adnie o piêædziesi¹t siedem za-
si³ków wiêcej. Tak jak zreszt¹ przewidywaliœmy,
na prze³omie lipca i sierpnia oraz w sierpniu na-
st¹pi przyspieszenie wyp³at.

Co do tej ró¿nicy miêdzy liczb¹ osób, którym
wyp³acono zasi³ki, a liczb¹ osób uprawnionych do
tych zasi³ków, o czym mówi³ pan senator, ja bym
powiedzia³ tak. Na dzieñ dzisiejszy do oœrodków
pomocy spo³ecznej przekazano na zasi³ki na od-
budowê i remont – zarówno na te do 20 tysiêcy z³,
jak i do 100 tysiêcy z³ – œrodki w ³¹cznej wysokoœci
334 milionów 175 tysiêcy z³, a wydano kwotê oko-
³o 85 milionów z³. To oznacza, ¿e problem le¿y nie
w tym, ¿e nie ma tych œrodków na kontach, tylko
w tym, ¿e prawdopodobnie z takich czy innych po-
wodów w jednych gminach czy miejscowoœciach
wygl¹da to lepiej, a w innych gorzej. Byæ mo¿e jest
to zwi¹zane z niesprawnoœci¹ dzia³ania admini-
stracji samorz¹dowej, która zajmuje siê tymi wy-
p³atami.

Ja oczywiœcie przeka¿ê szczegó³ow¹ informacjê
na piœmie na temat sytuacji w Sandomierzu.

Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e sygna³ pana senato-
ra jest dla mnie bardzo wa¿ny. To powinno
zmotywowaæ stronê rz¹dow¹ do tego, ¿eby do-
k³adnie sprawdziæ, jak wygl¹da realizacja tych
dzia³añ.

Po naszej stronie te œrodki s¹ zapewnione,
a tempo wyp³at zale¿y ju¿ oczywiœcie od realizato-
rów. Mam nadziejê, ¿e te wyp³aty bêd¹ przyspie-
szone, co ju¿ pokazuj¹ dane, które przedstawi-
³em. Mamy dzisiaj 12 sierpnia, wiêc myœlê, ¿e do
5 paŸdziernika jest jeszcze dostatecznie du¿o cza-
su i ¿e powinniœmy zrobiæ wszystko, ¿eby te œrod-
ki uruchomiæ. Jeœli gdzieœ jeszcze mamy do czy-
nienia z sytuacjami, ¿e nie nast¹pi³y osuszenia, to
byæ mo¿e trzeba zadbaæ o lepsz¹ alokacjê
urz¹dzeñ, które wspomagaj¹ osuszanie, co nie-
w¹tpliwie tak¿e zrobimy.

W poniedzia³ek wieczorem mamy spotkanie ze-
spo³u monitoruj¹cego, który przygotuje dla pana
premiera, zgodnie z jego ¿yczeniem, dok³adny ra-
port na temat stanu realizacji tych ustaw i efekty-
wnoœci wprowadzenia w ¿ycie tych wszystkich in-
strumentów. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisali siê pan senator Ryszka

i pan senator Ortyl.
(Senator Czes³aw Ryszka: Ja do protoko³u…)
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Aha, przepraszam, pan senator Ryszka z³o¿y³
swoje przemówienie do protoko³u*, a pan senator
Ortyl chcia³by teraz zabraæ g³os.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(G³os z sali: Bêdziemy g³osowaæ.)

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Oczywiœcie, ¿e bêdziemy g³osowaæ. Myœlê, ¿e

gdybyœmy tê poprawkê przeg³osowali kilka tygo-
dni wczeœniej, to pañstwo by siê tak nie niecier-
pliwili.

Uwa¿am, ¿e trzeba tutaj jeszcze kilka uwag
i komentarzy wypowiedzieæ, bo tê dyskusjê warto
przeprowadziæ. Ona odby³a siê ju¿ na posiedzeniu
komisji, ale nie jest jeszcze, moim zdaniem, wy-
czerpana.

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, na pewno istnieje koniecznoœæ

weryfikacji pomocy i analizy wszystkich instru-
mentów, które zosta³y zastosowane przez rz¹d za-
równo w zwi¹zku z ostatni¹ powodzi¹, jak i z wcze-
œniejszymi. Myœlê, ¿e ta analiza powinna dotyczyæ
nie tylko skutecznoœci, ale i – mo¿e nawet przede
wszystkim – szybkoœci tej pomocy, bo to te¿ jest
problem, jak ju¿ dziœ s³yszeliœmy w pytaniach na
posiedzeniu komisji i w pytaniach kolegów tu, na
tej sali.

Na posiedzeniu komisji pan minister stwier-
dzi³, ¿e g³ównym celem tej nowelizacji ustawy jest
umo¿liwienie udzielenia pomocy powodzianom,
którzy zostali ostatnio dotkniêci kataklizmem.
Ale trzeba jeszcze uzupe³niæ to, co powiedzia³ pan
minister. Otó¿ przyczyn¹ jest po prostu odrzuce-
nie poprawki PiS sprzed kilku tygodni. Myœlê, ¿e
jest wa¿ne, aby sobie to uœwiadomiæ. Uwa¿am, ¿e
czasami to w³aœnie brak pokory – pokory, powie-
dzia³bym, politycznej w stosunku do opozycji –
doprowadza do koniecznoœci nowelizacji. Trudno
jest o tym mówiæ w takich momentach, i ze wzglê-
du na presjê czasu, i ze wzglêdu na tragediê, która
na naszych oczach siê dzieje, ale powiedzieæ trze-
ba. I mamy do tego prawo czy wrêcz jest to nasz
obowi¹zek.

Na pewno nie bêdziemy zg³aszaæ poprawek do
tej ustawy, maj¹c na wzglêdzie i okolicznoœci,
i tryb, w jakich procedujemy. To te¿ chcê podkreœ-
liæ w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwoœci. Na
pewno czekamy na ustawê systemow¹, któr¹ pan
minister zapowiada. Myœlê, ¿e ona powinna siê
pojawiæ jak najszybciej, bo jest tak, ¿e pamiêæ
o tego rodzaju doœwiadczeniach w przypadku
tych, których to nie dotyczy, zwykle jest bardzo
krótka. Czêsto bywa tak – i tak jest dzisiaj na tych

terenach – ¿e w momencie, kiedy woda ju¿ zesz³a,
problemy siê nie koñcz¹, tylko dopiero siê zaczy-
naj¹, a w³aœnie wtedy ci ludzie najczêœciej pozo-
staj¹ po prostu sami. A wiêc jeszcze raz mówiê,
odnosz¹c siê do tego, co dzisiaj procedujemy, ¿e
oczekujemy ustawy systemowej. Trzeba te¿ tutaj
przypomnieæ, ¿e odpowiednia inicjatywa dziœ ju¿
œwiêtej pamiêci prezydenta Lecha Kaczyñskiego
zosta³a odrzucona przez Sejm. Mo¿e bylibyœmy
dziœ w innym miejscu, gdyby nie te negatywne
i pochopne decyzje, które by³y podyktowane
moim zdaniem tylko i wy³¹cznie wyrokami polity-
cznymi, a nie merytorycznym odniesieniem siê do
sprawy. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Poniewa¿ nie wp³ynê³y ¿adne wnioski legislacyj-

ne, a komisja wnosi³a o przyjêcie ustawy bez po-
prawek, mo¿emy teraz przyst¹piæ do g³osowania.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y doty-
cz¹cym przyjêcia ustawy o zmianie ustawy
o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usu-
waniem skutków powodzi z maja i czerwca
2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

(Rozmowy na sali)
Przypominam, ¿e komisja wnosi³a o przyjêcie

ustawy bez poprawek. Taki wniosek poddajê pod
g³osowanie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu? (G³osowanie

nr 12)
Na 81 obecnych senatorów 81 popar³o wniosek

o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹za-
nych z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwo-
ju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

Dziêkujê bardzo.
Mo¿emy ju¿ przyst¹piæ do dalszej czêœci.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczegól-
nych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek
obiektów budowlanych zniszczonych lub uszko-
dzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u oraz niektó-
rych innych ustaw.
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Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, Komisja Gospodarki Narodo-
wej oraz Komisja Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 80 obecnych senatorów 78 popar³o wniosek

komisji, 1 g³osowa³ przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³o-
sowanie nr 13)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, re-
montów i rozbiórek obiektów budowlanych znisz-
czonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania
¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów
z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych
z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Spraw Unii Europejskiej, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 961Z.

Proszê sprawozdawcê komisji senatora Edmun-
da Wittbrodta o przedstawienie sprawozdania.

Senator Edmund Wittbrodt:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Spraw Unii Europejskiej spotka³a siê

dzisiaj rano i ustosunkowa³a siê do przedstawio-
nych wniosków. Komisja wnosi o przyjêcie przez
Wysok¹ Izbê wszystkich poprawek z wyj¹tkiem
dwóch: pierwszej i siódmej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozosta³y

senator sprawozdawca chc¹ jeszcze zabraæ g³os?
Przypominam, ¿e mo¿e to uczyniæ senator Id-

czak, senator Andrzejewski i senator Wittbrodt,
który przed chwil¹ sprawozdawa³.

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o odrzucenie usta-

wy, a nastêpnie – w wypadku odrzucenia tego
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
senatora Idczaka o odrzucenie ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o przedstawienie wyników.
Na 81 obecnych senatorów 31 popar³o wniosek

o odrzucenie ustawy, 50 g³osowa³o przeciw. (G³o-
sowanie nr 14)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza nak³ada na Radê Mini-
strów obowi¹zek do³¹czenia do projektu stano-
wiska Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zgod-
noœci projektu aktu ustawodawczego z konstytu-
cj¹ oraz ewentualnego pilnego projektu ustawy
w trybie art. 90 ust. 1 konstytucji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 33 popar³o popraw-

kê, 49 g³osowa³o przeciw. (G³osowanie nr 15)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wprowadza tak zwany fakul-

tatywny mechanizm wspó³pracy, zgodnie z któ-
rym rz¹d ma obowi¹zek przesy³ania wszystkich
aktów prawnych Unii Europejskiej, niewymie-
nionych w art. 7, oraz obowi¹zek sporz¹dzania
na ¿¹danie Sejmu lub Senatu stanowisk do tych
aktów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze… Ju¿ wszyscy g³osowali.
Na 83 obecnych senatorów 82 popar³o popraw-

kê, 1 senator wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 16)

Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹ i pi¹t¹ nale¿y g³oso-

waæ ³¹cznie. Poprawka pi¹ta zostanie odpowied-
nio zmodyfikowana w przypadku przyjêcia po-
prawki czwartej.

Poprawki trzecia i pi¹ta dotycz¹ przepisów,
które nak³adaj¹ na Radê Ministrów obowi¹zek za-
siêgania opinii w sprawach miêdzy innymi tak
zwanego kompromisu z Joaniny oraz rozszerze-
nia zakresu harmonizacji z zakresu prawa i po-
stêpowania karnego jedynie komisji parlamen-
tarnych. Poprawka umo¿liwia wydawanie opinii
w tych sprawach przez Izby in pleno.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 83 obecnych senatorów 81 popar³o popraw-
kê, 1 g³osowa³ przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 17)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta powoduje, i¿ równie¿ opinie

Senatu bêd¹ uwzglêdniane w stanowisku przygo-
towanym przez Radê Ministrów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 popar³o popraw-

kê, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 18)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

szóst¹. Powoduje ona, i¿ w sprawach dotycz¹cych
zmiany sposobu g³osowania w Radzie Unii Euro-
pejskiej lub Radzie Europejskiej Rada Ministrów,
przed zajêciem stanowiska w tych organach, bê-
dzie zobowi¹zania do zasiêgniêcia opinii Sejmu
i Senatu. Poprawka zastêpuje przyjêty w Sejmie
ustawowy tryb okreœlania stanowisk w tych spra-
wach.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 82 popar³o popraw-

kê,2wstrzyma³osiêodg³osu. (G³osowanienr19)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poddam teraz pod g³osowanie poprawkê trzy-

nast¹, od której przyjêcia lub odrzucenia uzale¿-
nione jest g³osowanie nad kolejnymi poprawka-
mi. Poprawka trzynasta skreœla w ustawie o umo-
wach miêdzynarodowych przepisy pozwalaj¹ce
na ratyfikacje niebêd¹cych umowami miêdzyna-
rodowymi aktów prawnych Unii Europejskiej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka trzynasta zosta³a poparta przez

79 senatorów, 1 g³osowa³ przeciw, 3 wstrzyma³o
siê od g³osu, obecnych by³o 83 senatorów. (G³oso-
wanie nr 20)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma, nad któr¹ g³osuje siê tylko

w wypadku przyjêcia poprawki trzynastej, co na-
st¹pi³o. Przyjêcie poprawki siódmej wyklucza g³o-
sowanie nad poprawk¹ ósm¹. Poprawka siódma
nak³ada na Radê Ministrów w przypadku przyjê-
cia aktu prawnego Unii Europejskiej obowi¹zek
wniesienia ustawy, która pozwoli na wyra¿enie
zgody na wejœcie w ¿ycie takiego aktu, w przypad-
kach, w których konstytucja wymaga ustawy lub
przepisy traktatów uzale¿niaj¹ wejœcie w ¿ycie
tych aktów od spe³nienia wymogów konstytucyj-
nych danego pañstwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 32 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 21)
W zwi¹zku z tym poprawka siódma nie zosta³a

przyjêta.
Poprawka ósma umo¿liwia odpowiednie zasto-

sowanie przepisów dotycz¹cych ratyfikacji umów
miêdzynarodowych w przypadkach przyjêcia ak-
tów prawnych Unii Europejskiej, których wejœcie
w ¿ycie jest uzale¿nione, zgodnie z traktatami, od
spe³nienia wymogów konstytucyjnych pañstw
cz³onkowskich.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 22)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta powoduje, i¿ opinia której-

kolwiek z izb parlamentarnych dotycz¹ca koniecz-
noœci zwo³ania konwentu przes¹dza o stanowisku
w tej sprawie, jakie ma zaj¹æ Rada Ministrów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
W zwi¹zku z tym poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta wyklucza mo¿liwoœæ zajê-

cia przez rz¹d innego stanowiska w sprawie zwo-
³ania konwentu, ni¿ wynikaj¹ce z opinii Sejmu
i Senatu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta skreœla przepis wykracza-

j¹cy poza materiê ustawy, dotycz¹cy relacji miê-
dzy pe³nomocnikiem a izbami w sprawach wnie-
sienia skarg do Trybuna³u Sprawiedliwoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka zosta³a przyjêta.
Na 84 obecnych senatorów 80 g³osowa³o za,

3 wstrzyma³o siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 25)

Przyjêta.
Poprawka dwunasta nak³ada na rz¹d obo-

wi¹zek raportowania Sejmowi i Senatowi stanu
wdra¿ania prawa Unii Europejskiej przez Polskê.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 26)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad popraw-

k¹ czternast¹, która powoduje, i¿ notyfikowa-
nie Radzie Europejskiej oœwiadczenia o za-
miarze wyst¹pienia z Unii Europejskiej bêdzie
wymaga³o zgody Sejmu i Senatu wyra¿onej
w drodze uchwa³y podjêtej wiêkszoœci¹ 2/3
g³osów.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 27)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I wreszcie poprawka piêtnasta, które powodu-

je, ¿e ustawa wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2011 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 28)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ca³ej ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za

przyjêciem ustawy wraz z przyjêtymi poprawka-
mi, 30 – przeciw. (G³osowanie nr 29)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie
œródl¹dowym.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedze-
nie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która
ustosunkowa³a siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³a sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 959Z.

Proszê senatora sprawozdawcê, Jerzego Chró-
œcikowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie Komi-

sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycz¹ce ustawy o ry-
bactwie œródl¹dowym. Poprawki od drugiej do trzy-
nastej komisja proponuje przyj¹æ, natomiast po-
prawka pierwsza nie uzyska³a poparcia. Proponujê
Wysokiej Izbie ³¹czne przeg³osowanie poprawek
drugiej, czwartej, pi¹tej, szóstej, siódmej, ósmej, je-
denastej i dwunastej. S¹ to poprawki legislacyjne,
nie koliduj¹ z innymi, w zwi¹zku z tym proponujê
³¹czne przeg³osowanie tych poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Przystêpujemy wobec tego do g³osowania.
Jako pierwsz¹ przeg³osujemy poprawkê pier-

wsz¹, która nakazuje stosowaæ przepisy o pierwo-
kupie do prawa pierwszeñstwa zawarcia umowy
o w³adanie obwodem rybackim.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze 3 senatorów nie g³osowa³o…
Ju¿ wszyscy g³osowali.
Na 85 obecnych senatorów, 36 g³osowa³o za,

49 – przeciw. (G³osowanie nr 30)
Poprawka nie zosta³a przyjêta.
W tej chwili przystêpujemy do g³osowania nad

poprawkami drug¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siód-
m¹, ósm¹, jedenast¹ i dwunast¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci…
(G³os z sali: Czy ktoœ jest przeciwny takiemu

g³osowaniu.)
Proszê?
(G³os z sali: Czy ktoœ jest przeciwny takiemu

g³osowaniu?)
Czy ktoœ z pañstwa jest przeciwny, ¿ebyœmy

przeg³osowali je ³¹cznie, czy ktoœ ma jak¹œ ulubio-
n¹ poprawkê?

(G³osy z sali: Nie, nie.)
Wobec tego proszê o naciœniêcie przycisku obe-

cnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem przed³o¿onych

poprawek?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jeden senator nie g³osowa³…
Ju¿, dobrze.
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów

i 86 senatorów popar³o przed³o¿one poprawki.
(G³osowanie nr 31)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹

trzeci¹, która eliminuje z przes³anek uprawnienia
do zarybiania zgodê uprawnionego do rybactwa.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawka trzecia zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

dziewi¹t¹, która zastêpuje przestêpstwo po³owu
ryb bez upowa¿nienia – wykroczeniem.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 33)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki dziesi¹tej, która

wy³¹cza karalnoœæ naruszenia rozporz¹dzenia
okreœlaj¹cego dzia³ania maj¹ce na celu wyelimi-
nowanie zagro¿eñ dla œrodowiska spowodowa-
nych zarybianiem.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

trzynast¹, która wprowadza obowi¹zek wymia-
ny karty rybackiej lub karty ³owiectwa podwo-
dnego, je¿eli zostan¹ spe³nione ustawowe prze-
s³anki.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 87 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 36)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rybactwie œródl¹dowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu pi¹te-
go porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu ustawy skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji i zobowi¹za³ te komisje
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania.

(G³os z sali: Tak jest.)
Znajduje siê ono w druku nr 935X.
Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu

ustawy.
Proszê sprawozdawcê, senatora Piotra Zientar-

skiego, o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw Cz³owie-

ka, Praworz¹dnoœci i Petycji rekomenduj¹ przyjêcie
wszystkich czternastu poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator Leon Kieres lub senator Zientarski

osobiœcie chc¹ jeszcze zabraæ g³os jako wniosko-
dawcy?

(Senator Piotr Zientarski: Nie, dziêkujê.)
Obecnie senatorowie mog¹ jeszcze zg³aszaæ

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do spra-
wozdawcy i wnioskodawców w zwi¹zku z przed-
stawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ pragnie zadaæ takie pytania? Nie ma
pytañ.

Przystêpujemy do g³osowania. W pierwszej ko-
lejnoœci zostan¹ przeprowadzone g³osowania nad
poprawkami wed³ug kolejnoœci przepisów projek-
tu, a nastêpnie nad przyjêciem projektu w ca³oœci
ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza wprowadza adekwatne
okreœlenie w stosunku do regulowanych kwestii.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga ma na celu uzupe³nienie kata-

logu kompetencji Krajowej Rady S¹downictwa.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów 81 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a przyjêta.
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Przechodzimy do poprawki trzeciej, która ma
charakter redakcyjny.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 39)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki czwartej, która

zmierza do wyeliminowania komisji z wyliczenia
wskazuj¹cego organy Krajowej Rady S¹downi-
ctwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawki pi¹tej, która ma na

celu na³o¿enie na przewodnicz¹cego Krajowej Ra-
dy S¹downictwa obowi¹zku poinformowania po-
zosta³ych cz³onków rady o ustalonym przez siebie
podziale czynnoœci miêdzy wiceprzewodni-
cz¹cych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta doprecyzowuje odes³anie do

ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych
poprzez wskazanie organu w³aœciwego do usta-
lania dodatków przys³uguj¹cych sêdziom dele-
gowanym do Biura Krajowej Rady S¹downi-
ctwa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka siódma wprowadza obowi¹zek poin-

formowania uczestnika postêpowania przez Kra-
jow¹ Radê S¹downictwa o terminie posiedzenia
plenarnego rady, na którym ma byæ rozpatrywana
jego sprawa.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.

Poprawka ósma doprecyzowuje przes³anki wy-
³¹czenia cz³onka Krajowej Rady S¹downictwa ze
sk³adu zespo³u, którego zadaniem jest przygoto-
wanie okreœlonej sprawy na posiedzenie plenarne
rady.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 44)
A wiêc poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziewi¹ta ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dziesi¹ta doprecyzowuje okreœlenie

materia³u, na podstawie którego Krajowa Rada
S¹downictwa podejmuje uchwa³y w sprawach in-
dywidualnych, oraz wprowadza mo¿liwoœæ ¿¹dania
oduczestnikapostêpowaniapisemnychwyjaœnieñ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka jedenasta ma na celu uszczegó³o-

wienie kwestii proceduralnych zwi¹zanych z po-
stêpowaniem dotycz¹cym rozpatrywania i oceny
kandydatur na stanowiska sêdziowskie, w tym
zagwarantowanie wiêkszej transparentnoœci de-
cyzji podejmowanych przez Krajow¹ Radê S¹do-
wnictwa w tym zakresie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka dwunasta zmierza do ujêcia w od-

rêbnej jednostce redakcyjnej kwestii uzasadnia-
nia uchwa³ Krajowej Rady S¹downictwa oraz
wprowadza regulacjê odnosz¹c¹ siê do kwestii
prawomocnoœci tych¿e uchwa³.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzynasta ma na celu skrócenie ter-

minu na wniesienie odwo³ania od uchwa³y Krajo-
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wej Rady S¹downictwa z miesi¹ca do dwóch tygo-
dni, a ponadto wy³¹czenie tak zwanego przymusu
adwokacko-radcowskiego w sprawach rozpozna-
wanych przez S¹d Najwy¿szy na skutek odwo³añ.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 popar³o popraw-

kê trzynast¹, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 49)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czternasta jest podyktowana konie-

cznoœci¹ zapewnienia spójnoœci systemu w za-
kresie prawa do wniesienia odwo³ania do S¹du
Najwy¿szego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów wszyscy poparli po-

prawkê czternast¹. (G³osowanie nr 50)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynika-
j¹cymi z przyjêtych poprawek oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ se-
natora Piotra Zientarskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad projektem tej
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 87 senatorów, 86 popar³o projekt

ustawy, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 51)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesie-
nia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ se-
natora Piotra Zientarskiego do reprezentowania
Senatu w dalszym pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: drugie czytanie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wyko-
nawczy.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu ustawy skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz do Komisji Rodziny i Poli-
tyki Spo³ecznej i zobowi¹za³ te komisje do przed-
stawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Sena-
tu, dodatkowego sprawozdania. Znajduje siê ono
w druku nr 920X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.

Proszê sprawozdawcê senatora Mieczys³awa
Augustyna o przedstawienie dodatkowego spra-
wozdania komisji.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Po³¹czone komisje rekomenduj¹ przyjêcie

wszystkich poprawek, od pierwszej do czwartej,
zawartych w druku nr 920X. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Œwietnie.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawcy w zwi¹zku z przedstawionym
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy s¹ takie zapytania? Nie ma.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami, wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, a nastêpnie nad przyjê-
ciem projektu w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami pierwsz¹, drug¹, trzeci¹
i czwart¹ g³osujemy ³¹cznie. Poprawki te zmie-
rzaj¹ do poszerzenia zakresu przedmiotowego
projektowanej ustawy poprzez objêcie noweliza-
cj¹ ustawy o zatrudnieniu osób pozbawionych
wolnoœci i utworzenie nowego pañstwowego fun-
duszu celowego, którego œrodki maj¹ byæ prze-
znaczone w szczególnoœci na tworzenie nowych
oraz ochronê ju¿ istniej¹cych miejsc pracy dla
skazanych. Poprawki uwzglêdniaj¹ równie¿ nie-
zbêdne zmiany zwi¹zane z wprowadzeniem po-
tr¹ceñ na tworzony fundusz, a ponadto okreœlo-
ny zostaje nowy termin wejœcia w ¿ycie projekto-
wanej ustawy ze wzglêdu na miesiêczny system
naliczania wynagrodzeñ dla osób pozbawionych
wolnoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za przyjêciem poprawek

pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej dotycz¹cych
utworzenia funduszu wspieraj¹cego budowê in-
stytucji s³u¿¹cych zatrudnianiu skazanych?

Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów,

84 popar³o poprawki pierwsz¹, drug¹, trzeci¹
i czwart¹, 1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³oso-
wa³. (G³osowanie nr 52)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci, ze zmianami wynika-
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j¹cymi z przyjêtych poprawek oraz nad projektem
uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Sena-
tu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Czy mo¿na prosiæ pañstwa o ciszê?
W g³osowaniu uczestniczy³o 85 senatorów, 84

popar³o projekt ustawy, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
(G³osowanie nr 53)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks karny wykonawczy oraz niektórych innych
ustaw i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³ se-
natora Piotra Zientarskiego do reprezentowania
Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodo-
wej, które ustosunkowa³y siê do przedstawionych
w toku debaty wniosków i przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono
w druku nr 954Z.

Proszê sprawozdawcê senatora Jurcewicza
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku!
W imieniu po³¹czonych komisji proszê o przyjê-

cie nastêpuj¹cych poprawek ujêtych w zestawie-
niu: pierwszej, trzeciej, pi¹tej, szóstej, siódmej
i ósmej. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Poprawki pierwsza, trzecia, pi¹ta, szósta, siód-
ma i ósma. Dobrze.

Czy senatorowie wnioskodawcy, a wiêc senator
Andrzejewski, senator Trzciñski lub senator
Smulewicz, pragn¹ zabraæ g³os?

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê. Ja nie.)
Dziêkujê.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Poprawka pierwsza ma na celu bezkolizyjne
wprowadzenie do ustawy o gospodarce nierucho-
moœci zmiany w³¹czaj¹cej wojewódzkie s¹dy admi-
nistracyjne do katalogu podmiotów, w przypadku
których nie jest wymagana zgoda organu nadzoru-
j¹cego na dokonanie okreœlonych czynnoœci w od-
niesieniu do nieruchomoœci oddanej im w trwa³y
zarz¹d.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze jedna osoba…
Ju¿ wszystkie g³osowa³y.
W g³osowaniu wziê³o udzia³ 85 senatorów,

wszyscy poparli poprawkê pierwsz¹. (G³osowanie
nr 54)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wprowadza dla wójta, burmi-

strza albo prezydenta miasta obowi¹zek zawiado-
mienia o wszczêciu postêpowania, w sprawie do-
konania z urzêdu podzia³u nieruchomoœci o nieu-
regulowanym stanie prawnym, stron innych to-
cz¹cych siê postêpowañ o ustalenie praw do
spadku lub ustalenie praw rzeczowych do przed-
miotowej nieruchomoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 86 senatorów,

38 popar³o poprawkê, 48 by³o przeciw. (G³osowa-
nie nr 55)

Tak wiêc poprawka nie zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹ i pi¹t¹ g³osujemy ³¹cz-

nie. Maj¹ one na celu wyd³u¿enie terminu, w któ-
rym mog¹ siê zg³aszaæ spadkobiercy, wykazuj¹c,
¿e przys³uguj¹ im prawa rzeczowe do wyw³aszcza-
nej nieruchomoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 81 obecnych senatorów wszyscy poparli po-

prawki trzeci¹ i pi¹t¹. (G³osowanie nr 56)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta zmierza do tego, aby za nie-

ruchomoœci o nieuregulowanym stanie prawnym
mog³y byæ uznane nieruchomoœci, co do których
nie toczy siê postêpowanie spadkowe lub o usta-
lenie praw rzeczowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 83 obecnych senatorów 33 popar³o popraw-
kê pi¹t¹, 50 by³o przeciw. (G³osowanie nr 57)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta zmierza do tego, aby pod-

miot, który na podstawie przepisu jest obo-
wi¹zany do udostêpnienia nieruchomoœci, móg³
uzyskaæ odszkodowanie za to udostêpnienie
oraz szkody powsta³e w wyniku zajêcia nieru-
chomoœci.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów 84 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 58)
Tym samym poprawka zosta³a przyjêta.
Celem poprawki siódmej, nad któr¹ bêdziemy

teraz g³osowali, jest zmiana rodzaju aktu admini-
stracyjnego, w drodze którego nak³ada siê okreœ-
lon¹ w przepisie karê pieniê¿n¹.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 85 obecnych senatorów 85 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 59)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka ósma zmierza do uwzglêdnienia

w przepisie wszystkich przypadków okreœlonych
w dodawanym do ustawy art. 124b, w których
osobê lub jednostkê organizacyjn¹ obci¹¿a obo-
wi¹zek zap³aty odszkodowania.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 86 popar³o popraw-

kê. (G³osowanie nr 60)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy teraz do g³osowania nad pod-

jêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych popra-
wek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za

uchwa³¹ senatu, 1 senator wstrzyma³ siê od g³o-
su. (G³osowanie nr 61)

Wobec wyniku g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Senator Stanis³aw Kogut: Panie Marku, czas
ju¿ min¹³.)

(Weso³oœæ na sali) (Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecz-
nikach patentowych.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Nauki, Eduka-
cji i Sportu, które po debacie przygotowa³y wspól-
ne sprawozdanie. Druk nr 958Z.

Pan senator Eryk Smulewicz przedstawia spra-
wozdanie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Eryk Smulewicz:
Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja

Nauki, Edukacji i Sportu wnosz¹ o przeg³osowa-
nie wszystkich dwudziestu piêciu poprawek,
z wyj¹tkiem poprawki osiemnastej. Dziêkujê.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Blok g³oso-
wañ?)

Jednoczeœnie informujê, ¿e jest mo¿liwy blok
g³osowañ nad poprawkami: pierwsz¹, drug¹,
trzeci¹, pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziesi¹t¹, je-
denast¹, trzynast¹, czternast¹, piêtnast¹, szes-
nast¹, siedemnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹
drug¹, dwudziest¹ trzeci¹ i dwudziest¹ czwart¹.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak jest, to jest ten blok.
(Rozmowy na sali)
Czy senator Kazimierz Wiatr chcia³by zabraæ

g³os?
(Senator Kazimierz Wiatr: Znaczy, ja mam w¹t-

pliwoœæ, czy ten blok nie jest za du¿y.)
(Weso³oœæ na sali)
Wed³ug tego, co mamy zarówno w dokumen-

tach oficjalnych, jak i materia³ach pomocniczych,
jest odpowiedni, Panie Senatorze.

Najpierw g³osujemy nad poprawkami, a po-
tem bêdziemy g³osowali nad ustaw¹ w sprawie
ca³oœci.

Proszê pañstwa, proponujê teraz g³osowanie
nad owym blokiem poprawek, których numery
przed chwil¹ pan senator Smulewicz przeczyta³.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 62)
Poprawki zosta³y przyjête, Panie Senatorze.
Poprawka czwarta eliminuje regulacjê, która

nie ma wartoœci normatywnej, oraz przyjmuje, ¿e
zasadê reklamowania us³ug przez rzeczników pa-
tentowych okreœli Krajowy Zjazd Rzeczników Pa-
tentowych a nie Krajowa Rada Rzeczników Paten-
towych.
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Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 63)
Poprawki zosta³y przyjête.
Teraz g³osujemy nad poprawkami dziewi¹t¹

i dwunast¹. Przyjêto w nich, ¿e uchwa³ê stwier-
dzaj¹c¹ wynik egzaminu podejmowaæ bêdzie ko-
misja egzaminacyjna. Poprawka dwunasta zmie-
rza równie¿ do tego, aby okolicznoœci mog¹ce
wp³ywaæ na bezstronnoœæ egzaminatora, skutko-
wa³y wy³¹czeniem z zespo³u egzaminacyjnego
a nie z komisji egzaminacyjnej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 64)
Poprawki zosta³y przyjête.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marsza³ku, ja

chcia³bym zabraæ g³os w sprawie formalnej.)
Tak.

Senator Kazimierz Wiatr:

Otó¿ chcia³bym prosiæ, a¿eby w przysz³oœci blo-
ki g³osowañ by³y podawane wczeœniej, poniewa¿
w przeg³osowanym bloku s¹ nie tylko poprawki
tak zwane legislacyjne, s¹ te¿ poprawki merytory-
czne. Zg³aszam sprzeciw wobec takiego postêpo-
wania – do protoko³u.

(Senator Czes³aw Ryszka: A ja go popieram.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dobrze.
Proszê s³u¿by senackie o odnotowanie tego

sprzeciwu w protokole.
Proszê pañstwa nad poprawkami dziewiêtna-

st¹ i dwudziest¹ pierwsz¹ zag³osujemy ³¹cznie…
A przepraszam, jeszcze poprawka osiemnasta.

Zmierza ona do tego, aby prezes Polskiej Izby
Rzeczników Patentowych reprezentowa³ Krajow¹
Radê Rzeczników Patentowych a nie samorz¹d
rzeczników patentowych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów 33 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 4 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 65)

Poprawki zosta³y odrzucone.
W takim razie mo¿emy teraz g³osowaæ nad po-

prawkami dziewiêtnast¹ i dwudziest¹ pierwsz¹.
Koreluj¹ ze sob¹ przepisy okreœlaj¹ce kompeten-
cje i zadania prezesa Polskiej Izby Rzeczników Pa-
tentowych oraz Krajowej Rady Rzeczników Paten-
towych, eliminuj¹c z katalogu zadañ i kompeten-
cji krajowej rady obowi¹zek reprezentowania sa-
morz¹du.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 49 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 34 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 66)

Poprawki zosta³y przyjête.
I poprawka dwudziesta pi¹ta. Dodaje ona prze-

pis przejœciowy, okreœlaj¹cy, ¿e egzaminy kwalifi-
kacyjne osób, które s¹ w trakcie aplikacji w dniu
wejœcia w ¿ycie nowelizacji, odbêd¹ siê na nowych
zasadach.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 67)
Mo¿emy teraz przyst¹piæ do g³osowania nad

podjêciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 68)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach pa-
tentowych.

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o ewidencji ludnoœci.

W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej, które po debacie przygotowa³y wspólne
sprawozdanie w tej sprawie. Druk nr 960Z.

Pan senator Bohdan Paszkowski jest proszony
o przedstawienie dwóch kwestii – wyst¹pi pan
w dwóch rolach – sprawozdania komisji oraz
wniosku popartego przez mniejszoœæ po³¹czonych
komisji.

Proszê rozdzieliæ te dwie role, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, komisje rozpa-

trywa³y dwadzieœcia cztery poprawki i nie popar³y
poprawek: osiemnastej, dziewiêtnastej, dwudzie-
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stej pierwszej i dwudziestej trzeciej. Pozosta³e po-
prawki zosta³y poparte.

I w imieniu mniejszoœci, tak?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê bar-

dzo.)
Jestem dwa razy w protokole wymieniony?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No tak, czy-

tam grzecznie z protoko³u, Panie Senatorze.)
Wnoszê o poparcie wniosków mniejszoœci.
(Weso³oœæ na sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Bardzo to roztropnie pan senator powiedzia³.
Czy senatorowie wnioskodawcy: Knosala, Jur-

cewicz, Dajczak i Paszkowski, chcieliby jeszcze
zabraæ g³os? Nie.

W takim razie mo¿emy przyst¹piæ do g³osowa-
nia – najpierw nad poprawkami, a potem nad ca-
³oœci¹.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza precyzuje,
¿e wojewoda sprawuje nadzór nad dzia³alnoœci¹
gminy w zakresie obowi¹zku meldunkowego.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 69)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga usuwa zbêdny przepis umo¿-

liwiaj¹cy przekazywanie danych do rejestru PE-
SEL za poœrednictwem rejestru mieszkañców,
z uwagi na okreœlony w ustawie obowi¹zek reje-
stracji danych bezpoœrednio w rejestrze PESEL.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 70)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia uwzglêdnia w ustawie o ewi-

dencji ludnoœci terminologiê, jak¹ pos³uguje siê
kodeks cywilny w zakresie zdolnoœci do czynnoœci
prawnych.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 71)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Nad poprawkami czwart¹ i ósm¹ g³osujemy

³¹cznie. Maj¹ one na celu doprecyzowanie ustawy

w zakresie realizacji obowi¹zku meldunkowego
przez ¿o³nierzy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 72)
Przyjête.
Pi¹ta usuwa przepis dotycz¹cy okreœlenia formy

wystêpowania o wydanie zaœwiadczenia o zamel-
dowanie na pobyt czasowy z uwagi na to, ¿e przepi-
sy kodeksu postêpowania administracyjnego
okreœlaj¹ ju¿ formy wydawania zaœwiadczeñ.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Na 83 senatorów 82 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 73)
Przyjêta.
Szósta precyzuje, ¿e w okreœlonych w ustawie

formularzach zamieszcza siê adres poczty elek-
tronicznej, a nie adres elektroniczny.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Na 85 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 74)
Przyjêta.
Siódma ma na celu doprecyzowanie, ¿e obo-

wi¹zek zg³oszenia powrotu do kraju nale¿y wyko-
naæ w ci¹gu trzydziestu dni od dnia powrotu
z miejsca pobytu czasowego.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Na 84 senatorów 83 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 75)
Przyjêta.
Dziewi¹ta uwzglêdnia fakt, ¿e rejestry zamiesz-

kania cudzoziemców mog¹ byæ prowadzone w for-
mie kartotecznej, co wyklucza mo¿liwoœæ udo-
stêpniania danych z tego rejestru za pomoc¹
urz¹dzeñ teletransmisji danych.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 76)
Przyjêta.
Dziesi¹ta i jedenasta precyzuj¹ przepisy w za-

kresie p³atnoœci za udostêpnienie danych z okreœ-
lonych rejestrów.

Obecnoœæ.
Kto za?

62. posiedzenie Senatu w dniu 12 sierpnia 2010 r.
G³osowania 179

(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)



Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 77)
Przyjête.
Teraz poprawki dwunasta, szesnasta, siedem-

nasta, dwudziesta druga i dwudziesta czwarta,
nad którymi nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.

Dwunasta usuwa przepis wprowadzaj¹cy
zmiany dotycz¹ce dowodów osobistych w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych. Poprawka dwudziesta
druga powoduje, ¿e ustawa ta utraci moc, a po-
prawki szesnasta i siedemnasta s¹ jej konsek-
wencj¹. Poprawka dwudziesta czwarta zmienia
termin wejœcia w ¿ycie przedmiotowej ustawy
z dnia 1 stycznia na dzieñ 1 sierpnia 2011 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 78)
Poprawki te zosta³y przyjête.
Poprawki trzynasta i piêtnasta, nad którymi

nale¿y g³osowaæ ³¹cznie, maj¹ na celu doprecyzo-
wanie, ¿e okreœlone zmiany s¹ wprowadzane
w nowej ustawie o udostêpnianiu informacji go-
spodarczych i wymianie danych gospodarczych,
która obowi¹zuje od 16 czerwca 2010 r.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Poprawkaczternastamanaceludostosowanie…
(Senator Dorota Arciszewska–Mielewczyk: Je-

szcze wyniki.)
Tak, przepraszam.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 79)
Przyjête.
Czternasta ma na celu dostosowanie obiegu in-

formacji pomiêdzy organami, o których mowa
w ustawie o zmianie imienia i nazwiska, do prze-
pisów ustawy o ewidencji ludnoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad poprawk¹ osiemnast¹ zosta³o

wykluczone. W zwi¹zku z tym poprawka dziewiêt-
nasta. Poprawka ta usuwa przepisy przewiduj¹ce
zniesienie obowi¹zku meldunkowego oraz likwida-
cjêokreœlonychrejestrówoddnia1stycznia2014r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 87 senatorów 36 g³osowa³o za, 49 – przeciw,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka dwudziesta ma na celu uzupe³nienie

przepisów, które powinny utraciæ moc, w zwi¹zku
ze zniesieniem obowi¹zku meldunkowego oraz
likwidacj¹ okreœlonych rejestrów.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 senatorów 85 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 82)
Poprawka zosta³a przyjêta.
G³osowanie nad poprawk¹ dwudziest¹ pier-

wsz¹ zosta³o wykluczone i w zwi¹zku z tym mo¿e-
my g³osowaæ nad…

(Senator Janusz Rachoñ: Ca³oœci¹.)
Nad ca³oœci¹. Tak jest.
Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 50 g³osowa³o za, 36 – przeciw,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 83)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ewidencji
ludnoœci.

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz
ustawy o sporcie.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, która po debacie przygotowa³a sprawozdanie.
Jest ono zawarte w druku nr 953Z.

Poproszê pana senatora Piotrowicza o wy-
st¹pienie w dwóch rolach, jako sprawozdawcy ko-
misji oraz sprawozdawcy mniejszoœci komisji.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W toku debaty nad ustaw¹ o Centralnym Biu-

rze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie z³o-
¿ono dwa wnioski: pierwszy o przyjêcie ustawy
bez poprawek, a drugi – o wprowadzenie do usta-
wy siedmiu poprawek. ¯aden z wniosków nie uzy-
ska³ wiêkszoœci g³osów.

W imieniu przedstawicieli mniejszoœci komisji
wnoszê o przyjêcie wszystkich siedmiu poprawek.
Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotr Wach te¿ jest sprawozdawc¹

mniejszoœci komisji.
Proszê bardzo o przedstawienie tego wniosku.

Senator Piotr Wach:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu ca³kiem innej mniejszoœci…
(Weso³oœæ na sali)
…wnoszê o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Uzasadnienia by³y wyg³oszone podczas wczoraj-
szej debaty. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy, którzy zabie-

rali g³os, teraz te¿ chcieliby zabraæ g³os, jeszcze
raz? Rozumiem, ¿e nie ma chêtnych.

Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania.
Najpierw g³osujemy nad wnioskiem o przyjêcie

ustawy bez poprawek. Zosta³ on zg³oszony przez
senatora Wacha oraz senatora Bisztygê.

Proszê bardzo, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów 51 g³osowa³o za, 36 – przeciw.

(G³osowanie nr 84)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
oraz ustawy o sporcie.

Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e w demokracji czasami
bywa³o tak, ¿e pocz¹tkowa mniejszoœæ stawa³a siê
potem wiêkszoœci¹, wiêc proszê siê tak specjalnie
nie dziwiæ. (Oklaski)

(Weso³oœæ na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Brawo!)
(Rozmowy na sali)
Ja chcia³bym powiedzieæ, ¿e u¿y³em czasu

przesz³ego i nie by³a to ¿adna prognoza dotycz¹ca
futurum exactum.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan marsza³ek
jako socjolog jest prorokiem.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale to dotyczy³o
historii…)

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê
o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpie-

czeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci
tych dokumentów.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad poprawkami, a nastêpnie nad
podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze zmianami wyni-
kaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i drug¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie. Skreœlaj¹ one przepisy wyd³u¿a-
j¹ce okres, w jakim zgromadzenie elektorów po-
winno przedstawiæ kandydatów na cz³onków Ra-
dy IPN Sejmowi i Senatowi.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 senatorów wszyscy g³osowali przeciw.

(G³osowanie nr 85)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Pan senator Kieres, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:

Panie Marsza³ku, na podstawie art. 54 ust. 5
Regulaminu Senatu zg³aszam wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
To jest punkt regulaminu, który to umo¿liwia.
Wysoki Senacie, w zwi¹zku z tym g³osujemy

nad wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Wyniki s¹ nastêpuj¹ce: na 87 senatorów

51 g³osowa³o za, 34 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od
g³osu. (G³osowanie nr 86)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o uja-
wnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci
tych dokumentów.

Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji
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Rodziny i Polityki Spo³ecznej, które po debacie
przygotowa³y wspólne sprawozdanie. Jest ono za-
warte w druku nr 949Z.

PansenatorAugustynprzedstawi sprawozdanie.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Po³¹czone komisje jednog³oœnie rekomenduj¹
Wysokiej Izbie przyjêcie poprawek od drugiej do
szóstej oraz poprawki ósmej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali

sprawozdawcy chc¹ zabraæ g³os? Nie.
Mo¿emy zatem g³osowaæ. Najpierw bêdziemy

g³osowaæ nad poprawkami.
Nad poprawkami pierwsz¹ i siódm¹ g³osujemy

³¹cznie. Wprowadzaj¹ one przepis potwierdza-
j¹cy, ¿e okres zatrudnienia na stanowisku rzecz-
nika praw dziecka zalicza siê do okresu zatrud-
nienia, od którego zale¿¹ uprawnienia pracowni-
cze, a tak¿e uprawnienia szczególne wynikaj¹ce
z zatrudnienia w okreœlonym zawodzie, bran¿y
lub u okreœlonego pracodawcy. Jednoczeœnie po-
prawki wskazuj¹, ¿e przepis ten powinien znaleŸæ
zastosowanie równie¿ do osób, które zajmowa³y
stanowisko rzecznika praw dziecka przed wejœ-
ciem w ¿ycie ustawy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 87 obecnych senatorów 4 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 34 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 87)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Nad poprawkami drug¹, trzeci¹, pi¹t¹ i szóst¹

g³osujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do wyelimino-
wania przes³anki ochrony interesu publicznego
jako podstawy wniesienia przez rzecznika praw
dziecka odpowiednich œrodków zaskar¿ania
w postêpowaniu cywilnym, karnym, w sprawach
o wykroczenia oraz przed s¹dami administracyj-
nymi.

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 88)

Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta ma na celu bezkolizyjne

wprowadzenie zmiany do ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami, w³¹czaj¹cej rzecznika praw
dziecka do katalogu podmiotów, w przypadku
których nie jest wymagana zgoda organu nadzo-
ruj¹cego na dokonanie okreœlonych czynnoœci
w odniesieniu do nieruchomoœci oddanej tym
podmiotom w trwa³y zarz¹d.

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 89)
Mo¿emy g³osowaæ…
(G³os z sali: Jeszcze ósma.)
Nie, przepraszam, jest jeszcze poprawka ósma.
Wyd³u¿a ona okres vacatio legis w celu unik-

niêcia ryzyka wyeliminowania, przez inn¹ ustawê
nowelizuj¹c¹ kodeks postêpowania cywilnego,
przepisu przyznaj¹cego rzecznikowi praw dziecka
uprawnienie do wniesienia skargi o stwierdzenie
niezgodnoœci z prawem prawomocnego wyroku
s¹du.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 90)
Przyjêta.
Teraz uchwa³a w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 91)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektó-
rych innych ustaw.

Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Bud¿etu i Finan-
sów Publicznych przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 92)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komu-
nalnych.

Punkt czternasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy –
Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicz-
nych.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 86 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 93)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz usta-
wy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach
publicznych.

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ce-
nach oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych
przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy, druk se-
nacki nr 950A.

Zatem g³osujemy najpierw nad poprawkami.
Poprawka pierwsza usuwa zbêdn¹ informacjê

dotycz¹c¹ niestosowania przepisów o kwocie do-
datkowej.

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 94)
Przyjêta.
Poprawka druga ma na celu zastosowanie od-

powiedniej terminologii w zakresie w³aœciwoœci
miejscowej organów podatkowych oraz usuwa
zbêdne powtórzenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 – przeciw. (G³osowanie nr 95)

Przyjêta.
Teraz uchwa³a w ca³oœci, ze zmianami wynika-

j¹cymi z przyjêtych poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 85 obecnych senatorów 84 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 96)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbo-
wej.

Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Or-
dynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników i p³atników.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si o wprowadzenie poprawek do ustawy, druk se-
nacki nr 962A.

Proszê pañstwa, poprawka pierwsza usuwa
b³¹d redakcyjny, jednoznacznie przes¹dzaj¹c, ¿e
upowa¿nienie do wydania aktów wykonawczych
do ustawy dotyczy jednego rozporz¹dzenia.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 97)
Przyjêta.
Nad poprawkami drug¹ i pi¹t¹ g³osujemy

³¹cznie. Zmierzaj¹ one do prawid³owego wpro-
wadzenia zmian zwi¹zanych z modyfikacj¹ za-
kresu spraw przekazanych do uregulowania
rozporz¹dzeniami dotycz¹cymi deklaracji sk³a-
danych za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 98)
Przyjête.
Nad poprawkami trzeci¹ i czwart¹ g³osujemy

³¹cznie. Zmierzaj¹ one do prawid³owego wprowa-
dzania zmian zwi¹zanych z modyfikacj¹ zakresu
spraw przekazanych do uregulowania rozpo-
rz¹dzeniami dotycz¹cymi ulg w sp³acie zobo-
wi¹zañ podatkowych stanowi¹cych pomoc publi-
czn¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 99)

Przyjête.
Mo¿emy teraz g³osowaæ nad przyjêciem uchwa-

³y w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê. Podajê wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

3 – przeciw, 24 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 100)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o za-
sadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p³atników.

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej
nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Ada-
mieckiego w Katowicach.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu wnosi o przy-
jêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad tym wnios-
kiem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 101)
Dziêkujê.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o nadaniu
nowej nazwy Akademii Ekonomicznej imienia Ka-
rola Adamieckiego w Katowicach.

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o pracownikach urzêdów pañstwowych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej przedsta-
wi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie
tej ustawy bez poprawek.

Zatem mo¿emy g³osowaæ nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 102)
Przyjêta.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych.

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Sena-
torskich wnosi o przyjêcie tej ustawy bez popra-
wek.

G³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 83 obecnych senatorów 82 g³osowa³o za,

1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 103)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senato-
ra.

Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko-
³u Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Kon-
wencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrogra-
ficznej, sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja
1967 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Obrony Narodowej przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Mo¿emy g³osowaæ nad wnioskami tych komisji.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 104)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do
Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hyd-
rograficznej, sporz¹dzonej w Monako 3 maja
1967 r.

Powracamy do punktu dwudziestego pierw-
szego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii
o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Pol-
sk¹ a Królestwem Danii w sprawie unikania pod-
wójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla-
niu siê od opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie
dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w War-
szawie dnia 7 grudnia 2009 roku.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz
Komisja Spraw Zagranicznych, przyjê³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, wnosz¹c o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Proszê, przycisk obecnoœci.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 80 obecnych senatorów wszyscy byli za.
(G³osowanie nr 105)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Króle-
stwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu siê od opodatkowania w za-
kresie podatków od dochodu i maj¹tku.

Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:
drugie czytanie uchwa³y w sprawie uczczenia pa-
miêci ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego
przeœladowanych, aresztowanych i skazanych
w Polsce w latach 1944–1956 za dzia³alnoœæ
w szeregach Armii Krajowej.

Dzisiaj zosta³o przedstawione sprawozdanie
komisji oraz przeprowadzona dyskusja.

Przystêpujemy do trzeciego czytania – jest to je-
dynie, jak wszystkim wiadomo, g³osowanie.

Przypomnê, ¿e komisja wprowadzi³a poprawki
i wnosi o przyjêcie przez Senat jednolitego projek-
tu uchwa³y w sprawie uczczenia pamiêci ¿o³nie-
rzy Polskiego Pañstwa Podziemnego. Jest to druk
nr 877S.

Przystêpujemy do g³osowania nad tym projek-
tem.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 82 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 106)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie uczczenia pamiêci
¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego.
(Oklaski)

Proszê pañstwa, trzy sekundy przerwy techni-
cznej.

Wszystkim tym, którzy opuszczaj¹ salê, ¿yczê
mi³ych wakacji. Do zobaczenia w paŸdzierniku.

W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê sena-
torów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu
w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez Sejm.

Porz¹dek szeœædziesi¹tego drugiego posiedze-
nia zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Proszê pañstwa, pan senator Piotrowicz.
Jest pan jedynym oœwiadczeniodawc¹.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Swoje oœwiadczenie kierujê do pana Aleksan-

dra Grada, ministra skarbu.

W 2001 r. z przedsiêbiorstwa Budownictwo Na-
ftowe „Naftomonta¿” zosta³y wydzielone dwie od-
rêbne, z odrêbnymi zarz¹dami, spó³ki, „Naft-
-Trans” sp. z o.o. oraz „Naft-Stal” sp. z o.o. Spó³ka
„Naft-Trans” po kilku latach dzia³alnoœci og³osi³a
upad³oœæ. Ze wzglêdu na program restrukturyza-
cyjny, który przewidywa³ pakiet os³on, pracownicy
upad³ego zak³adu otrzymali nale¿ne im odprawy.

W „Naft-Stal” przedsiêbiorstwo Budownictwo
Naftowe „Naftomonta¿” posiada 67,4% udzia³ów,
z kolei 88,83% udzia³ów w Budownictwie Nafto-
wym „Naftomonta¿” nale¿y do grupy kapita³owej
PGNiG SA. Pozosta³a czêœæ udzia³ów w spó³ce
„Naft-Stal” zosta³a wykupiona przez prywatnych
w³aœcicieli. Spó³ka „Naft-Stal” pozosta³a w grupie
kapita³owej PGNiG SA, jednak¿e zosta³a niepraw-
nie wyeliminowana z trzeciego programu restruk-
turyzacyjnego.

Jednoczeœnie nale¿y podkreœliæ nastêpuj¹cy
fakt, mianowicie spó³ka „Naft-Stal” do tej pory nie
korzysta³a z pakietu os³on, odpraw nale¿nych
pracownikom w wyniku likwidacji stanowiska
pracy z trzeciego programu restrukturyzacyjne-
go, jak mia³o to miejsce w przypadku innych spó-
³ek wchodz¹cych do grupy kapita³owej PGNiG SA.
W dniu 29 czerwca 2010 r. S¹d Rejonowy w Kroœ-
nie og³osi³ upad³oœæ tego zak³adu, dlatego te¿ pra-
cownicy zwracaj¹ siê z proœb¹ o mo¿liwoœæ sko-
rzystania z pakietu os³on, jakie gwarantuje trzeci
program restrukturyzacyjny PGNiG SA.

Uprzejmie proszê, by pan minister doprowadzi³
do realizacji s³usznych postulatów pracowni-
czych. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

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

Senator Pawe³ Klimowicz:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Moje oœwiadczenie kierujê do minister zdrowia

Ewy Kopacz.
Na piêædziesi¹tym szóstym posiedzeniu Se-

natu w dniu 28 maja 2010 r. skierowa³em oœ-
wiadczenie do pani minister, w którym prosi³em
o podjêcie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych funkcjono-
wanie placówek zajmuj¹cych siê kompleksow¹
opiek¹ nad dzieæmi i m³odzie¿¹ z autyzmem. Na
moje oœwiadczenie otrzyma³em odpowiedŸ, lecz
nie zawiera ona istotnych informacji, o które
prosi³em.

Czy dotrzymany bêdzie termin prac legislacyj-
nych, ¿eby planowane w bie¿¹cym roku w Naro-
dowym Funduszu Zdrowia konkursy ofert odby-
wa³y siê zgodnie z nowymi regulacjami? Czy do-
trzymany bêdzie termin prac legislacyjnych, ¿eby
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zapewniæ ci¹g³oœæ œwiadczeñ w zakresie psychia-
trii w sytuacji, gdy rozporz¹dzenia przejœciowe
obowi¹zuj¹ do 31 grudnia 2010 r., a projekty no-
wych rozporz¹dzeñ tkwi¹ nadal w ministerstwie
i nie wyjd¹ z niego przed wrzeœniem?

Bardzo proszê pani¹ minister o uzupe³nienie
odpowiedzi na moje oœwiadczenie.

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski, proszê bardzo.
Potem, jak rozumiem, senatorowie, Gogacz

i WoŸniak, tak?
(Senator Wies³aw Dobkowski: By³em dwuna-

sty, a jestem trzeci.)
Niektórzy sk³adaj¹ do protoko³u, Panie Sena-

torze.
Proszê bardzo.

Senator Wies³aw Dobkowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Oœwiadczenie to kierujê do pani minister edu-

kacji narodowej, pani Katarzyny Hall.
Szanowna Pani Minister, dziêkujê za odpo-

wiedŸ na moje oœwiadczenie, z³o¿one 28 maja
2010 r., w sprawie rzetelnego zbadania dzia³alno-
œci ³ódzkiego kuratora oœwiaty w zwi¹zku z okoli-
cznoœciami, jakie towarzyszy³y jego wnioskowi
o odwo³anie pana Rados³awa Herudziñskiego ze
stanowiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Be³chatowie.

Wyjaœnienia zawarte we wspomnianej odpo-
wiedzi muszê jednak uznaæ za niezadowalaj¹ce.
Znam treœæ przepisów ustawy o systemie oœwiaty,
przywo³anych jako podstawa, maj¹cych œwiad-
czyæ o zasadnoœci wniosku organu nadzoru peda-
gogicznego o odwo³anie dyrektora szko³y. Jestem
przeœwiadczony, ¿e przepisy te, podobnie jak
wszystkie inne normy prawne, powinny byæ je-
dnak interpretowane i stosowane rozumiej¹co, to
znaczy miêdzy innymi w sposób uwzglêdniaj¹cy
okolicznoœci sprawy, w której s¹ stosowane.
S¹dzê, ¿e w tym przypadku dog³êbna analiza po-
winna obejmowaæ okolicznoœci, które uniemo¿li-
wi³y dyrektorowi terminowe dostosowanie prawa
wewn¹trzszkolnego do przepisów prawa oœwiato-
wego. Wszak, jak wynika z przepisów art. 40 usta-
wy o systemie oœwiaty, dyrektor szko³y jest jedy-
nie przewodnicz¹cym rady pedagogicznej i nie za-
stêpuje rady w jej kompetencjach stanowi¹cych.
Do zadañ dyrektora nale¿y przygotowanie i pro-
wadzenie zebrañ rady pedagogicznej, to znaczy
udzielanie g³osu, formu³owanie treœci projektów

uchwa³, zarz¹dzenie g³osowania i obwieszczenie
zebranym podjêtego przez nich rozstrzygniêcia.
Jest on równie¿ odpowiedzialny za zawiadomienie
wszystkich cz³onków rady o terminie i propono-
wanym porz¹dku danego zebrania w sposób
okreœlony w regulaminie rady w danej szkole.

Z mojej wiedzy wynika, ¿e dyrektor Rados³aw
Herudziñski we w³aœciwym czasie przygotowa³
niezbêdne zmiany w statucie kierowanej przez
siebie szko³y i zwróci³ siê do rady pedagogicznej
o podjêcie uchwa³y wprowadzaj¹cej te zmiany.
Jednak rada pedagogiczna z inicjatywy grupy na-
uczycieli, pomimo trzykrotnego o to wniosku,
podjê³a dzia³ania uniemo¿liwiaj¹ce wprowadze-
nie wymaganych prawem zmian, do których dy-
rektor zosta³ zobowi¹zany przez kuratora. O sy-
tuacji, jaka zaistnia³a w szkole, dyrektor Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Be³chatowie
poinformowa³ w³aœciwego kuratora oœwiaty.

Zatem, w mojej ocenie, dyrektor podj¹³ wszel-
kie dzia³ania niezbêdne do wprowadzenia zmian
zalecanych przez organ nadzoru pedagogicznego
i nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za dzia³ania
rady pedagogicznej, która zablokowa³a ich wpro-
wadzenie. Nie ma on bowiem narzêdzi prawnych,
aby zmusiæ organ stanowi¹cy szko³y do podjêcia
okreœlonej uchwa³y, nawet takiej, która stanowi
wykonanie zaleceñ organów nadzoru pedagogicz-
nego. Uwa¿am, ¿e w zaistnia³ej sytuacji organ
sprawuj¹cy nadzór pedagogiczny lub organ pro-
wadz¹cy szko³ê, wiedz¹c o istocie i powadze pro-
blemu, z jakim boryka siê dyrektor szko³y, powi-
nien skorzystaæ ze swych uprawnieñ i skierowaæ
wniosek o zorganizowanie zebrania rady pedago-
gicznej celem uchwalenia zmian dostosowu-
j¹cych prawo wewn¹trzszkolne do przepisów pra-
wa oœwiatowego. Jestem bowiem przeœwiadczo-
ny, ¿e z uwagi na pozycjê tych organów w systemie
oœwiaty, ich znaczenie dla funkcjonowania ka¿dej
szko³y oraz dla sytuacji zawodowej zatrudnio-
nych w niej nauczycieli, skutecznie uda³oby siê
zapobiec dzia³aniom uniemo¿liwiaj¹cym wprowa-
dzenie w szkole niezbêdnych regulacji.

Zwracam siê zatem ponownie z proœb¹ o rze-
telne zbadanie i rozwa¿enie wszystkich okolicz-
noœci zwi¹zanych z wnioskiem kuratora o odwo-
³anie pana Rados³awa Herudziñskiego ze stano-
wiska dyrektora Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych nr 3 w Be³chatowie. Nie chcia³bym pozosta-
waæ w przeœwiadczeniu, ¿e dyrektor szko³y pod-
nosz¹cy nauczycielom wymagania i oczekuj¹cy
od nich rzetelnej pracy mo¿e byæ usuniêty ze sta-
nowiska z powodu uchybieñ powsta³ych w efek-
cie manipulacji swoich podw³adnych. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gogacz. Proszê bardzo.
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Senator Stanis³aw Gogacz:

Swoje oœwiadczenie kierujê do prezesa Za-
rz¹du Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych, pana Wojciecha Skiby.

Zwróci³o siê do mnie Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym „Ko³o”
w £êcznej z proœb¹ o pomoc w zwi¹zku z tym, ¿e
ten podmiot ju¿ od osiemnastu lat jest organiza-
torem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki, Tea-
tru i Plastyki £êczna, a od czterech lat równie¿
Miêdzynarodowego Festiwalu Piosenki, Teatru
i Plastyki. Bierze w nim udzia³ oko³o piêciuset
osób. Zg³osi³o siê trzysta piêædziesi¹t osób z kraju
i osiemdziesi¹t osób z grup zagranicznych z Wê-
gier, Ukrainy, Iranu i Indii.

Stowarzyszenie zwraca siê do pana prezesa
o pomoc w tym, a¿eby w tym roku ten festiwal ró-
wnie¿ móg³ siê odbyæ i ¿eby zosta³a utrzymana
ci¹g³oœæ. Festiwal od pierwszej edycji zawsze by³
organizowany w paŸdzierniku. Mia³em okazjê
uczestniczyæ w jednej z edycji i wiem, jak bardzo
wa¿ne jest to wydarzenie. Festiwal odby³ siê na-
wet w tym trudnym okresie dziesiêæ lat temu, kie-
dy by³a powódŸ. Cieszy siê on du¿¹ popularnoœci¹
w kraju i za granic¹. Na ten festiwal przez ca³y rok
czekaj¹ osoby niepe³nosprawne z ró¿nych placó-
wek z ca³ego kraju. Przygotowuj¹ siê do niego
dzieci, m³odzie¿, a tak¿e doroœli. Koszt tegorocz-
nego festiwalu wynosi 84 tysi¹ce 750 z³, a stowa-
rzyszenie ubiega siê o 70 tysiêcy 475 z³ ze œrodków
PFRON. Proszê pana prezesa o pozytywne usto-
sunkowanie siê do tej proœby.

Drugie oœwiadczenie równie¿ kierujê do pana
prezesa PFRON. Specjalistyczny Oœrodek Dia-
gnozy i Rehabilitacji Dzieci i M³odzie¿y z Wad¹
S³uchu z Lublina mieszcz¹cy siê na ulicy Lesz-
czyñskiego zwraca siê z proœb¹ o dofinansowanie
w zwi¹zku z tym, ¿e statutowe dzia³ania, jakie
ten¿e oœrodek prowadzi, nie mog¹ byæ realizowa-
ne, dlatego ¿e maleje zakres dofinansowania
przez PFRON. Oœrodek wykonuje rozmaite zada-
nia, miêdzy innymi prowadzi ró¿ne dzia³ania re-
habilitacyjne w stosunku do podopiecznych. Te
dzia³ania s¹ prowadzone cyklicznie przez wiele
lat. W tym roku otrzyma³em sygna³, ¿e maleje do-
finansowanie ze strony PFRON. Proszê pana pre-
zesa o zweryfikowanie swojej decyzji w tej sprawie
i o ewentualne poinformowanie mnie o tym, jakie
jest pana prezesa stanowisko.

Dziêkujê bardzo. Stanis³aw Gogacz.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Rozumiem, ¿e nie ma ¿adnych komunikatów.
(Senator Henryk WoŸniak: Panie Marsza³ku…)
Aha, Panie Senatorze, proszê bardzo.
Nie komunikaty, tylko oœwiadczenia.

Senator Henryk WoŸniak:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Oœwiadczenie pragnê skierowaæ do ministra go-

spodarki,wicepremierapanaWaldemaraPawlaka.
Zwracam siê do pana premiera z problemem,

który podnosz¹ przedsiêbiorcy oraz gminy z regio-
nów turystycznych województwa lubuskiego. Otó¿
na terenach bêd¹cych w zarz¹dzie Lasów Pañstwo-
wych wzd³u¿ brzegów jezior znajduje siê wiele oœ-
rodków wczasowych bêd¹cych w czasach PRL za-
k³adowymi oœrodkami wypoczynkowymi. Brak w³a-
snoœci gruntu jest istotn¹ barier¹ rozwoju tych¿e
oœrodków mimo ich sprywatyzowania. Przedsiê-
biorcy mimo w³asnoœci budynków, nie bêd¹c je-
dnak w³aœcicielami nieruchomoœci gruntowych,
maj¹ ograniczon¹ zdolnoœæ kredytow¹. Nie mog¹
zatem realizowaæ planów rozwoju, jakie zak³adali
w momencie zakupu tych oœrodków. Jednoczeœnie
dzia³ki, na których s¹ zlokalizowane tego rodzaju
obiekty, mimo i¿ jako w³asnoœæ Skarbu Pañstwa s¹
zarz¹dzane przez Lasy Pañstwowe, wcale nie s³u¿¹
prowadzeniu gospodarki leœnej, z prozaicznych
wzglêdów: na tych dzia³kach z regu³y rosn¹ poje-
dyncze drzewa. W tej sytuacji wiele gmin, na przy-
k³ad Lubniewice, £agów, S³awa Œl¹ska, które w mi-
nionych czasach z wielkim powodzeniem funkcjo-
nowa³y jako regionalne kurorty, napotyka istotne
bariery rozwoju, a poszczególni przedsiêbiorcy z tej
bran¿y czêsto zmuszeni s¹ nabywaæ grunty na ryn-
ku wtórnym, by móc podejmowaæ inwestycje na
podstawie tak zwanego hipotecznego prawa w³as-
noœci. W tej sytuacji dawne pañstwowe oœrodki
wczasowe, mimo ¿e ju¿ dzisiaj prywatne, oczywiœcie
systematycznie podupadaj¹. Zwracam siê zatem do
pana premiera o podjêcie dzia³añ systemowych,
które by przyspieszy³y i uproœci³y tryb nabywania
od Lasów Pañstwowych gruntów, na których zloka-
lizowane s¹ komercyjne obiekty turystyczne. Jes-
tem przekonany, i taki pogl¹d – co jest oczywiste –
wyra¿aj¹ równie¿ samorz¹dy i przedsiêbiorcy, ¿e
rozwi¹zanie systemowe tego problemu wyzwoli du-
¿y potencja³ rozwojowy krajowej turystyki, w istot-
ny sposób zasili dochody Lasów Pañstwowych i je-
dnoczeœnie zmniejszy bie¿¹ce koszty funkcjonowa-
nia administracji leœnej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e protokó³ szeœædziesi¹tego drugie-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Se-
natu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam szeœædziesi¹te drugie posiedzenie Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
2 M. Adamczak . . . . . . . . . . . + . - - + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + # + + + + + + + + + + + ? - + + -
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
6 G.P. Banaœ . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
9 S. Bisztyga . . . + + + - + + + + + + - - + + + + +

10 P.J. B³aszczyk . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
13 M.L. Boszko . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + # + + . . . . . . . . .
15 Z.J. Cichoñ + . + + + + + + + + + + + . + + + + + .
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + - + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + . . . . . . . . .
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + - + + + + . . . . . . . . .
23 P.K. G³owski + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
24 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + - + + + + . . . . . . . + +
27 H. Górski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
33 S.A. Iwan + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
34 K. Jaworski . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
38 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
40 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ?
41 P. Klimowicz . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
42 R. Knosala + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 B.J. Korfanty . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
46 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 N.J. Krajczy + + + + + + + + + + + . . . . . . . . .
48 W.J. Kraska . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
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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 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek + + + + + + - + + + + . . . . . . . . .
56 A.A. Motyczka + + + + + + - + + + + . . . . . . . . .
57 R.K. Muchacki + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
60 J. Olech . . + + + + - + + + + + + - - + + + + +
61 W.Z. Ortyl . . . . . + + + + + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
66 A. Person + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
69 K.M. Piesiewicz . + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + . . . . . . . . .
71 Z.S. Pupa . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + - - + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + - + + + + + # - - + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
76 J. Rulewski . . . . . . - + + + + + + - - + + + + +
77 C.W. Ryszka . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + ? + + + + + + - - + + + + +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . - - + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ? ?
83 E.S. Smulewicz . + + + + - - + + + + . + - - + + + + +
84 J. Swakoñ . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + - + + + + + + - . + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + - . + + + + . - - + + + + +
89 P. Wach + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + ? + + + + + + - - + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + ? +
94 M. Wojtczak . . . . . . . . . . . + + - - + + + + +
95 H.M. WoŸniak ? + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +
97 A.M. Zaj¹c . . . . . . . . . . . + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + - + + + + + + - - + + + + +

Obecnych 66 67 69 70 70 71 72 71 72 72 72 81 80 81 82 83 83 83 84 83
Za 65 67 69 69 70 70 31 71 71 72 72 81 78 31 33 82 81 82 82 79
Przeciw 0 0 0 0 0 1 39 0 0 0 0 0 1 50 49 0 1 0 0 1
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak - + + + + + + + + - + + + + + + + . + +
3 P.£. Andrzejewski + + ? ? ? + - - - + + ? - ? ? ? + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko . + + + + + . + + - + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski . . . . . . . . - + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . . . . + + + + - + + + + + + + + . + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz - ? + + + + + + + - + + ? + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + # + + + + + + + + + + + . . . .
19 W. Dajczak + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski . . . . . . . . . + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 P.K. G³owski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
24 S. Gogacz + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca - + + + + . + + + - + + + . + + + + + +
26 R.J. Górecki - + + + + + + + + . + + + + + + + + + +
27 H. Górski + + + + + + + + - + + + + + + + . + + +
28 M.T. Grubski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski - + + + + + + + + - + + + + + . + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + ? + + + - + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz - + + + + + + + + - + + + + + + + . + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
38 L. Kieres - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
39 K.M. Kleina - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
40 M. Klima + + + + + + + + - + . + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
42 R. Knosala - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 B.J. Korfanty + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 W.J. Kraska + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
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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 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 R.K. Muchacki - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
58 I. Niewiarowski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
59 M. Ok³a - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
60 J. Olech - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
61 W.Z. Ortyl + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
66 A. Person - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz - + + . + + + + + - + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz . . . . . . . . - + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + - . + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski - + + + + + + + + - + + + + + + + . + +
77 C.W. Ryszka + + . + + + + + - + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ - + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
80 W. Sidorowicz - . + + + + + + + - + + + + + + + . + +
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + ? ? ? ? ? + + - + + + + + + . + + + +
83 E.S. Smulewicz - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
89 P. Wach - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + - + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak - + + + + + + + + - + + . . + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski - + + + + + + + + - + + + + + + + + + +

Obecnych 82 82 82 82 84 83 83 84 86 85 86 87 85 85 87 85 85 81 86 86
Za 32 80 80 80 80 82 82 83 56 36 86 86 83 84 86 84 85 81 86 86
Przeciw 50 0 0 0 0 0 1 1 30 49 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 2 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + ? + + ? ? + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + . + + + + + + + + + + + + - + - + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
13 M.L. Boszko + + + + + + + + + + + + + . - + - + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + . + + + + + + + + + + + . . + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
18 G. Czelej . . . . . . . . . . + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 P.K. G³owski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
24 S. Gogacz + + + + + + . + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
27 H. Górski + + + + + + # + + + + + + + + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
32 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
34 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
38 L. Kieres + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
39 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
40 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
42 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
43 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
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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 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
59 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
60 J. Olech + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
61 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
66 A. Person + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + + - + - . + +
70 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
73 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + ? # + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + - + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + . . . . . . . . .
81 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + . . . + +
83 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + . + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
95 H.M. WoŸniak + . + + + + + + + + + + + + - + - + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + - + - + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + - + - + . +

Obecnych 86 84 86 85 86 86 85 86 86 86 87 86 85 85 86 81 83 84 85 86
Za 86 84 86 85 86 86 84 86 85 86 86 84 84 85 38 81 33 84 85 86
Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 50 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski ? + + + - ? + + + ? + ? ? + + + + + ? +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + + .
5 M. Augustyn + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko + + + # - + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + ? + + + + + + . . + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + ? + + + + + + . + + + + + + +
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 P.K. G³owski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
24 S. Gogacz + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + + + + . . . . + + + + + + + +
27 H. Górski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + - + + + . . . . . + . + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + ? ? + + + + + + + + + + + + + +
33 S.A. Iwan + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
34 K. Jaworski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
36 P.M. Kaleta + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
38 L. Kieres + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
40 M. Klima + + + + + - + + + + + + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz + + + + - + + + + + + + + + . + + + + +
42 R. Knosala + + + + - + + + + + + + + + + - + + + +
43 S. Kogut + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
44 M. Konopka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 B.J. Korfanty + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
46 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 W.J. Kraska + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
52 A. Massalski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 R.K. Muchacki + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
59 M. Ok³a + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
60 J. Olech + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
61 W.Z. Ortyl + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
66 A. Person + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + - - + + + + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +
81 T.W. Skorupa + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
82 W. Skurkiewicz + + + + + ? + + + + + . + + + + + + + +
83 E.S. Smulewicz + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + - + + + + + + + + + - + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + ? + + + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 86 86 86 86 86 86 86 86 84 84 84 83 83 85 84 86 86 86 86 86
Za 85 86 86 85 33 49 86 86 84 83 84 82 82 85 83 85 86 86 85 86
Przeciw 0 0 0 0 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 0 0 4 34 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 £.M. Abgarowicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
2 M. Adamczak - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + - - - ? ? + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + - - - - ? + . . . . . . . . . . . .
5 M. Augustyn - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 J. Bergier - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + -
11 B.M. Borusewicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko - + + + - + + + + + - + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
15 Z.J. Cichoñ + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + -
16 L. Cichosz + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
17 W. Cimoszewicz ? + + + - + ? + + + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
19 W. Dajczak + + - - - - ? ? ? + + + + ? + ? + + + ?
20 W.J. Dobkowski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
21 J. Dobrzyñski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
22 J. Duda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 P.K. G³owski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
24 S. Gogacz + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
25 S.A. Gorczyca - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
26 R.J. Górecki - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
27 H. Górski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
28 M.T. Grubski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
30 T.J. Gruszka + # - - - - ? + + + . + + + + + + + + ?
31 A.S. Grzyb - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
32 W.L. Idczak + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
33 S.A. Iwan - + + + - + - + + + + + + + + + . . . .
34 K. Jaworski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + +
35 S. Jurcewicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
36 P.M. Kaleta + + - - - - + + + + + + + + + + + + + ?
37 S. Karczewski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
38 L. Kieres - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
39 K.M. Kleina - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
40 M. Klima + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + +
41 P. Klimowicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
42 R. Knosala - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
43 S. Kogut + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
44 M. Konopka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 B.J. Korfanty + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
46 S. Kowalski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 W.J. Kraska + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + +
49 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51 K. Majkowski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
52 A. Massalski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + +
53 Z.H. Meres - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
54 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 A. Misio³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 R.K. Muchacki - + + + - + - + + + + + + + - + + + + +
58 I. Niewiarowski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
59 M. Ok³a - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
60 J. Olech - + + + - + - + + + + + + + + + + . + +
61 W.Z. Ortyl + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
62 A. Owczarek - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
66 A. Person - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 L.M. Piechota - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
70 S. Piotrowicz + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
71 Z.S. Pupa + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
72 J.W. Rachoñ - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
73 M.D. Rocki - . + + - + - + + + + + + + + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + - - - - ? - + + + + + + + + + + + ?
75 J. Rotnicka - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
76 J. Rulewski ? + ? + - + - + + + + + + + + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + -
78 S. Sadowski + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
79 J. Sepio³ - + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
80 W. Sidorowicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + - - - - ? + + + + + + + + + + + + ?
82 W. Skurkiewicz + + - - - - ? + + + + + + + . . . . . .
83 E.S. Smulewicz - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski - + + + - + - + + + + + + + . + + + + +
87 G.A. Sztark - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + - - - ? ? + + + + + + + + + + + + ?
91 M.S. Witczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + - - - - + + + + + + + + + + + + + ?
94 M. Wojtczak - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + - - - - - + + + + + + + + + + + + ?
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - + + + - + - + + + + + + + . + + + + +

100 M. Zió³kowski - + + + - + - + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 87 86 87 87 87 87 87 87 86 86 85 86 86 86 83 85 84 83 84 84
Za 36 85 50 51 0 51 4 85 85 86 84 86 86 85 82 84 84 83 84 57
Przeciw 49 0 36 36 87 34 49 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Wstrzyma³o siê 2 0 1 0 0 2 34 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 24
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Wyniki g³osowañ 199



101 102 103 104 105 106

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 M.L. Boszko + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + . +
16 L. Cichosz + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + .
18 G. Czelej + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + +
22 J. Duda . . . . . .
23 P.K. G³owski + + + + + +
24 S. Gogacz + + + + + +
25 S.A. Gorczyca + + + + + +
26 R.J. Górecki + + + + + +
27 H. Górski + + + + + +
28 M.T. Grubski + + + + + +
29 P.A. Gruszczyñski + + + + + +
30 T.J. Gruszka + + + + + +
31 A.S. Grzyb + + + + + +
32 W.L. Idczak + + + + + +
33 S.A. Iwan . . . . . .
34 K. Jaworski + + # + + +
35 S. Jurcewicz + + . + + .
36 P.M. Kaleta + + + + + +
37 S. Karczewski + + + + + +
38 L. Kieres + + + + + +
39 K.M. Kleina + + + + + +
40 M. Klima + + + + + +
41 P. Klimowicz + + + + + +
42 R. Knosala + + + + + +
43 S. Kogut + + + + + +
44 M. Konopka . . . . . .
45 B.J. Korfanty + + + + + +
46 S. Kowalski . . . . . .
47 N.J. Krajczy . . . . . .
48 W.J. Kraska + + + + + +
49 K. Kwiatkowski . . . . . .
50 R.E. Ludwiczuk . . . . . .
51 K. Majkowski + + + + + +
52 A. Massalski + + + + . .
53 Z.H. Meres + + + + + +
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101 102 103 104 105 106

54 T. Misiak . . . . . .
55 A. Misio³ek . . . . . .
56 A.A. Motyczka . . . . . .
57 R.K. Muchacki + + + + + +
58 I. Niewiarowski + + + + + +
59 M. Ok³a + + + + + +
60 J. Olech + + + + + +
61 W.Z. Ortyl + + + + + +
62 A. Owczarek + + + + + +
63 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + +
64 B.J. Paszkowski + + + + + +
65 Z.M. Paw³owicz + + + + + +
66 A. Person + + + + + +
67 A.K. Piechniczek . . . . . .
68 L.M. Piechota + + + + + +
69 K.M. Piesiewicz + . + + + +
70 S. Piotrowicz + + + + + +
71 Z.S. Pupa + + + + + +
72 J.W. Rachoñ + + + + + +
73 M.D. Rocki + + + + + +
74 Z. Romaszewski + + + + + +
75 J. Rotnicka + + + + + +
76 J. Rulewski + + + + + +
77 C.W. Ryszka + + + + + +
78 S. Sadowski + + + + + +
79 J. Sepio³ + + + + + +
80 W. Sidorowicz + + + + + +
81 T.W. Skorupa + + + + + +
82 W. Skurkiewicz . . . . . +
83 E.S. Smulewicz + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + . +
86 A. Szewiñski + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + +
89 P. Wach + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + +
91 M.S. Witczak . . . . . .
92 E.K. Wittbrodt + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + +

Obecnych 84 83 83 84 81 82
Za 84 83 82 84 81 82
Przeciw 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 1 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 62. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Swoje wyst¹pienie chcia³bym poœwiêciæ rz¹dowemu projektowi ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców

dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r., zawartemu w druku senackim nr 948.
W maju i czerwcu mieliœmy do czynienia z niewyobra¿alnym ¿ywio³em. PowódŸ dotknê³a czternaœcie

województw i przynios³a ogromne straty, dlatego konieczne jest wprowadzenie szczegó³owych rozwi¹zañ
prawnych, pozwalaj¹cych na zagwarantowanie poszkodowanym niezbêdnej pomocy oraz uproszczenie
procedur zwi¹zanych z usuwaniem skutków ¿ywio³u. Znaczn¹ grupê poszkodowanych wskutek majowej
i czerwcowej powodzi stanowili przedsiêbiorcy, szczególnie ci, którzy zatrudniaj¹ do piêædziesiêciu osób.
Wed³ug danych przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki, w wyniku powodzi ucierpia³o w Polsce
oko³o tysi¹ca szeœciuset firm, a ich straty zosta³y wstêpnie oszacowane na 400 milionów z³. Tymczasem
z informacji przekazywanych przez rz¹d wynika, ¿e na pomoc dla przedsiêbiorstw poszkodowanych w wy-
niku powodzi przeznaczono 80 milionów z³ z rezerwy na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych.

Moim zdaniem to w³aœnie mali przedsiêbiorcy powinni skorzystaæ w jak najwiêkszym stopniu z pomo-
cy zarówno prawnej, jak i finansowej. W wyniku tej ogromnej klêski ¿ywio³owej stracili oni najczêœciej ca-
³y maj¹tek przedsiêbiorstwa. Takim przedsiêbiorcom du¿o trudniej jest siê podnieœæ ni¿ wielkim koncer-
nom. Oni nie maj¹ mo¿liwoœci utrzymania swoich firm dziêki funkcjonowaniu oddzia³u lub filii, gdy¿ naj-
czêœciej prowadz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ w jednym miejscu, w którym znajduj¹ siê przedmioty, urz¹dzenia
i maszyny potrzebne do wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej. Szkody ponoszone przez ma³e firmy mo-
g¹ siê komuœ wydawaæ niewielkie, jeœli chodzi o kwoty, ale dla w³aœcicieli s¹ to straty ogromne. Bez pomo-
cy z zewn¹trz ci ludzie nie bêd¹ w stanie utrzymaæ swoich przedsiêbiorstw.

Ma³e przedsiêbiorstwa czêsto nie s¹ ubezpieczane od nastêpstw klêsk ¿ywio³owych i w sytuacji ich wy-
st¹pienia w³aœciciele nie mog¹ liczyæ na odszkodowanie wyp³acane przez ubezpieczyciela. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e likwidacja ma³ego czy te¿ œredniego zak³adu pracy znajduj¹cego siê w ma³ej miejscowoœci mo¿e
mieæ katastrofalne skutki w postaci zwiêkszenia bezrobocia w tej miejscowoœci. Udzielana w takiej sytua-
cji pomoc na pewno musia³aby byæ du¿o wiêksza, a i tak by³aby zdecydowanie mniej efektywna ni¿ ta za-
proponowana w projekcie ustawy.

Projekt ustawy reguluje kwestie pomocy dla mikro- i ma³ych przedsiêbiorstw. Rz¹d zapowiada, ¿e dla
œrednich i du¿ych przedsiêbiorstw wprowadzi inne formy wsparcia. Znajd¹ siê one w propozycjach syste-
mowych, które maj¹ zostaæ przedstawione po wakacjach.

Z przykroœci¹ muszê jednak przyznaæ, ¿e projekt ustawy ma charakter incydentalny, a nie systemowy,
i odnosi siê do zdarzeñ, które mia³y miejsce wy³¹cznie w maju i czerwcu. Jak pokaza³y ostatnie dni i to, co
siê sta³o w Zgorzelcu i w Bogatyni, nie da siê przewidzieæ, kiedy i z jak¹ si³¹ uderzy ¿ywio³, dlatego potrzeb-
ne s¹ rozwi¹zania systemowe. Rozwi¹zania systemowe obejmuj¹ce wszelkie zdarzenia, które mog¹ mieæ
miejsce, znacznie usprawni³yby przekazywanie pomocy poszkodowanym przedsiêbiorcom równie¿
w przysz³oœci, choæ mam nadziejê, ¿e taki rok, jak rok 2010, szybko siê nie powtórzy.

Jeœli chodzi o szczegó³owe rozwi¹zania tego projektu, to pomoc¹ objêci bêd¹ przedsiêbiorcy prowa-
dz¹cy na podstawie ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej dzia³alnoœæ wytwórcz¹, us³ugow¹ lub
handlow¹, a tak¿e prowadz¹cy dzia³alnoœæ agroturystyczn¹. Straty poniesione w wyniku powodzi z maja
i czerwca 2010 r. przez gospodarstwa agroturystyczne dotycz¹ nie tylko upraw, ale tak¿e, na przyk³ad,
pokoi goœcinnych. W tym zakresie powinny wiêc byæ traktowane identycznie jak dzia³aj¹ce na danym ob-
szarze sklepy lub inne lokale us³ugowe. Projekt nie odwo³uje siê do ¿adnych definicji mikro- i ma³ego
przedsiêbiorcy, nie bierze pod uwagê ¿adnych innych wskaŸników, jak tylko liczbê zatrudnionych w dniu
wyst¹pienia powodzi z maja i czerwca etatowych pracowników. Chodzi o to, aby w sytuacji, gdy przedsiê-
biorca straci³ ca³¹ dokumentacjê finansow¹ firmy, móg³ samodzielnie oceniæ, czy pomoc na podstawie
ustawy mu przys³uguje. Warto dodaæ, ¿e objêci pomoc¹ bêd¹ równie¿ ci przedsiêbiorcy, którzy zawiesili
swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Pomoc bêdzie polega³a na udzieleniu przedsiêbiorcy po¿yczki, która na okreœlonych zasadach bêdzie
w czêœci lub w ca³oœci umarzana. Projekt ustawy nie przewiduje ¿adnych innych warunków uzyskania
pomocy, jak tylko faktyczne prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej na terenach dotkniêtych powodzi¹
i rzeczywiste poniesione szkody w maj¹tku trwa³ym lub obrotowym z tego powodu. Œrodki do udzielania
pomocy wszystkim kwalifikuj¹cym siê przedsiêbiorcom bêd¹ pochodziæ z rezerwy celowej bud¿etu pañ-
stwa na przeciwdzia³anie i usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych. Pomoc bêdzie udzielana przez wybrane
fundusze po¿yczkowe, z którymi minister w³aœciwy do spraw gospodarki podpisze umowy. Po¿yczka
udzielana bêdzie do wysokoœci poniesionej szkody, lecz nie wiêcej ni¿ 50 tysiêcy z³. W przypadku wyko-
rzystania po¿yczki zgodnie z ustaw¹, bêdzie ona przez fundusz automatycznie umarzana.
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Moje w¹tpliwoœci budzi fakt, ¿e projekt musi byæ notyfikowany przez rz¹d polski Komisji Europejskiej.
W praktyce oznacza to, ¿e fundusze po¿yczkowe nie bêd¹ mog³y podpisywaæ umów po¿yczkowych do cza-
su uzyskania pozytywnej decyzji KE. Ta niefortunna sytuacja znacznie wyd³u¿a czas oczekiwania na pie-
ni¹dze, które s¹ potrzebne ma³ym firmom jak najszybciej.

Pomimo kilku niedoci¹gniêæ w projekcie ustawy, bêdê oczywiœcie g³osowa³ za jej przyjêciem. Mam na-
dziejê, ¿e uzyskane pieni¹dze choæ w pewnym stopniu pomog¹ zlikwidowaæ problemy przedsiêbiorców,
zwi¹zane z powodzi¹ z maja i czerwca. Dziêkujê bardzo.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Omawiany projekt ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi ma charakter

incydentalny: z proponowanych rozwi¹zañ bêd¹ mogli skorzystaæ wy³¹cznie przedsiêbiorcy, którzy po-
nieœli straty w wyniku powodzi w 2010 r.

Ustawa ma dotyczyæ szczególnie ma³ych przedsiêbiorstw, zatrudniaj¹cych do piêædziesiêciu osób.
W wielu przypadkach rodzinne sklepy czy warsztaty us³ugowe zosta³y szczególnie poszkodowane przez
¿ywio³. Przepisami objête zostan¹ te¿ gospodarstwa agroturystyczne oraz przedsiêbiorcy zajmuj¹cy siê
dzia³alnoœci¹ sezonow¹.

Najwa¿niejsz¹ form¹ wsparcia bêdzie udzielenie po¿yczki, która w okreœlony sposób mo¿e byæ w czêœci
lub w ca³oœci umarzana. Podstaw¹ do jej udzielenia bêd¹ rzeczywiste szkody w maj¹tku trwa³ym lub ob-
rotowym. Jednorazowe po¿yczki – do 50 tysiêcy z³ – bêd¹ udzielane przez wybrane fundusze po¿yczkowe.
Jest to uzasadnione tym, ¿e dzia³aj¹ one czêsto na lokalnych rynkach i znaj¹ potrzeby danej spo³eczno-
œci. Wnioski o ich udzielenie bêd¹ sk³adane do wybranego funduszu po¿yczkowego w terminie do szeœciu
miesiêcy od daty wejœcia w ¿ycie ustawy. Projekt przewiduje pomoc tym, dla których po powodzi ponowne
uruchomienie dotychczasowej dzia³alnoœci mo¿e byæ trudne i kosztowne.

Projektowane przepisy s¹ aktem o du¿ym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdzia³ania skut-
kom klêsk ¿ywio³owych. Wskazaæ trzeba na szczególn¹ potrzebê takich rozwi¹zañ dla ma³ych przedsiê-
biorców wobec ogromnej skali obecnej powodzi. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ atrakcyjnoœæ po¿ycz-
ki: nieoprocentowana, podlegaj¹ca umorzeniu.

Zgodnie z art. 6 po¿yczka mo¿e byæ udzielona do wysokoœci poniesionej straty, lecz nie mo¿e to byæ wiê-
cej ni¿ 50 tysiêcy z³. Nie w ka¿dej sytuacji pozwoli to na odtworzenie utraconego maj¹tku, ale takie ograni-
czenie trzeba przyj¹æ ze zrozumieniem ze wzglêdu na ewentualnie du¿¹ skalê pomocy i realne mo¿liwoœci
bud¿etu pañstwa. Zaproponowany czas na z³o¿enie wniosku do funduszu po¿yczkowego – szeœæ miesiêcy
od daty wyst¹pienia klêski – wydaje siê wystarczaj¹cy na za³atwienie formalnoœci zwi¹zanych z ubiega-
niem siê o po¿yczkê. Równie¿ zwi¹zana z tym procedura zosta³a maksymalnie uproszczona. Niestety pro-
jekt w ¿adnym z artyku³ów nie wspomina bezpoœrednio o mikroprzedsiêbiorcach, którzy równie¿ mogliby
byæ uprawnieni do otrzymywania pomocy na usuwanie strat.

Reasumuj¹c, podkreœlê, ¿e popieram projekt przedmiotowej ustawy, która mo¿e w sposób wymierny
i skuteczny przyczyniæ siê do ograniczenia strat poniesionych przez przedsiêbiorców i odtworzenia miejsc
pracy utraconych w wyniku klêsk ¿ywio³owych. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Przedstawiony projekt ustawy stanowi jedno z wielu dzia³añ podejmowanych przez rz¹d, które maj¹ na
celu ograniczenie negatywnych skutków powodzi i osuniêæ ziemi, wywo³anych opadami atmosferycznymi
w maju i czerwcu 2010 r. Projekt ten skierowany jest do grupy przedsiêbiorców, którzy ponieœli szkody na
skutek wyst¹pienia wspomnianych kataklizmów, a w dniu ich wyst¹pienia zatrudniali nie wiêcej ni¿
piêædziesiêciu pracowników. Zatem w praktyce przedmiotowy projekt obejmuje podmioty gospodarcze
okreœlane w odrêbnych przepisach jako „mali przedsiêbiorcy” oraz jako „mikroprzedsiêbiorcy”.
Projektodawca nie odwo³uje siê jednak do ustawowych definicji ma³ego przedsiêbiorcy oraz
mikroprzedsiêbiorcy, przyjmuj¹c w to miejsce jedno czytelne kryterium odnosz¹ce siê do liczby
pracowników zatrudnionych w dniu powodzi. Jest to s³uszne rozwi¹zanie, które w praktyce pozwoli
ograniczyæ w¹tpliwoœci interpretacyjne i pomo¿e samym przedsiêbiorcom ustaliæ, czy mog¹ aplikowaæ
o przewidzian¹ w projekcie ustawy pomoc.

W tym miejscu trzeba podkreœliæ, ¿e ca³y projekt ustawy opiera siê na zasadzie uproszczenia procedur. Ma
to na celu maksymalne usprawnienie i przyspieszenie udzielania wsparcia firmom poszkodowanym na sku-
tek powodzi. Potwierdzeniem tego stanowiska jest nie tylko wspomniane wczeœniej przejrzyste kryterium
kwalifikowania beneficjentów pomocy, ale równie¿ sama procedura ubiegania siê o wsparcie. Procedura ta,
okreœlona w rozdziale 2 projektu ustawy „Zasady udzielania po¿yczek”, przewiduje daleko id¹ce odformalizo-
wanie wniosku sk³adanego przez podmiot ubiegaj¹cy siê o pomoc. W praktyce poza zaœwiadczeniem o ponie-
sieniu szkody w wyniku powodzi, wydawanym przez wójta – lub odpowiednio przez burmistrza b¹dŸ prezy-
denta miasta – w³aœciwego dla faktycznego miejsca prowadzenia przez poszkodowanego przedsiêbiorcê dzia-
³alnoœci gospodarczej, pozosta³e elementy wniosku opieraj¹ siê wy³¹cznie na oœwiadczeniu samego przedsiê-
biorcy. Jedynym wyj¹tkiem jest sytuacja, gdy przedsiêbiorca posiada³ w dniu powodzi umowê ubezpieczenia
od nastêpstw klêsk ¿ywio³owych. Wówczas do wniosku winien on do³¹czyæ tak¿e kopiê tej umowy.

Wa¿nym udogodnieniem s¹ zapisy projektu ustawy umo¿liwiaj¹ce przedsiêbiorcy rozliczenie otrzy-
manej po¿yczki równie¿ na podstawie wydatków na usuwanie szkód popowodziowych, poniesionych
jeszcze przed uzyskaniem tej po¿yczki. Rozwi¹zanie to zapobiegnie koniecznoœci oczekiwania z rozpo-
czêciem stosownych dzia³añ remontowo-odtworzeniowych a¿ do czasu przyznania stosownej pomocy
finansowej.

Równie¿ w aspekcie organizacyjnym projektodawca postawi³ na takie rozwi¹zania, które bêd¹ gwaran-
towa³y sprawn¹ obs³ugê wyp³aty po¿yczek. W szczególnoœci warto zwróciæ uwagê na przypisanie kompe-
tencji do wyp³aty po¿yczek funduszom po¿yczkowym. Podmioty te najczêœciej posiadaj¹ odpowiedni¹
strukturê terenow¹, co u³atwi dotarcie do poszkodowanych przedsiêbiorców. Projektodawca proponuje
nadto, aby fundusze po¿yczkowe obs³uguj¹ce przyznawanie po¿yczek przedsiêbiorcom by³y wybierane
przez ministra gospodarki w drodze uproszczonej procedury konkursowej. Og³oszenie o konkursie bê-
dzie zamieszczane wy³¹cznie na stronach internetowych ministerstwa, a w przypadku gdyby nie by³o
mo¿liwoœci zawarcia umowy z wy³onionym w drodze konkursu podmiotem, stosowna umowa bêdzie za-
wierana z kolejnym podmiotem, bez koniecznoœci przeprowadzania ponownego konkursu. Kryteria wy-
boru w³aœciwego funduszu zosta³y sformu³owane w taki sposób, aby promowaæ podmioty, które bêd¹
w stanie zagwarantowaæ jak najsprawniejsz¹ dystrybucjê œrodków pomocowych. Kryteria te dotycz¹
miêdzy innymi przewidywanego terminu rozpoczêcia udzielania po¿yczek oraz posiadanych zasobów
kadrowych.

Reasumuj¹c, pragnê jeszcze raz podkreœliæ, ¿e zapisane w projekcie ustawy rozwi¹zania niew¹tpliwie
przyczyni¹ siê do osi¹gniêcia zamierzonego celu. Cel ten polega na zagwarantowaniu wsparcia niewiel-
kim podmiotom gospodarczym, które na skutek powodzi z maja i czerwca 2010 r. utraci³y wiêkszoœæ za-
sobów lub nawet wszystkie zasoby niezbêdne do prowadzenia dzia³alnoœci. Obecnie przedsiêbiorcy ci
najczêœciej nie s¹ w stanie wydŸwign¹æ siê z tej trudnej sytuacji o w³asnych si³ach. Trzeba przy tym zgo-
dziæ siê ze stanowiskiem przedstawionym przez projektodawcê w uzasadnieniu niniejszego projektu
ustawy, z którego wynika, ¿e pomoc pañstwa jest w tym przypadku konieczna i uzasadniona wzglêdami
efektywnoœci ekonomicznej wydatkowanych z bud¿etu pañstwa œrodków. Pozostawienie wskazanych
przedsiêbiorców bez nale¿ytej pomocy prowadzi³oby zapewne do takiej sytuacji, ¿e musieliby oni zlikwi-
dowaæ prowadzon¹ dzia³alnoœæ. To z kolei, w du¿ym uproszczeniu, oznacza³oby likwidacjê miejsc pracy,
a tym samym zwiêkszenie wydatków bud¿etu pañstwa zwi¹zanych ze œwiadczeniami pomocy spo³ecznej
i zasi³kami dla bezrobotnych.

Na marginesie warto jednak dodaæ, ¿e przedmiotowy projekt ustawy ma charakter partykularny, od-
nosi siê on bowiem tylko do problemu likwidacji szkód powsta³ych na skutek powodzi z prze³omu maja
i czerwca 2010 r. Wydarzenia ostatnich dni, a w szczególnoœci powódŸ, jaka mia³a miejsce w powiecie zgo-
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rzeleckim, wskazuj¹ na potrzebê przyjêcia rozwi¹zañ o bardziej ogólnym charakterze, odnosz¹cych siê do
ogó³u poszkodowanych na skutek kataklizmów, bez zawê¿ania tej grupy jedynie do poszkodowanych
w wyniku konkretnego zdarzenia. Niemniej jednak nie sposób odmówiæ zasadnoœci i s³usznoœci zapropo-
nowanym obecnie rozwi¹zaniom, dlatego te¿ zwracam siê do Wysokiej Izby z proœb¹ o przyjêcie niniejsze-
go projektu ustawy. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Marka Trzciñskiego
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami klêsk ¿ywio³owych jest aktem

o du¿ym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdzia³ania skutkom klêsk ¿ywio³owych. Dziêki usta-
wie skorzystaj¹ mikro oraz mali przedsiêbiorcy, uzyskuj¹c bezpoœredni¹ pomoc. Zostanie ona skierowa-
na do tych, którzy przysparzaj¹ dochodów pañstwu, a napotykaj¹ du¿o wiêksze trudnoœci w konkurowa-
niu na trudnych rynkach i dysponuj¹ znacznie mniejszymi mo¿liwoœciami w porównaniu z przedsiêbior-
stwami œrednimi i du¿ymi.

W ustawie zaproponowano bardzo proste rozwi¹zania pozwalaj¹ce na szybkie otrzymanie pomocy. Na
podkreœlenie zas³uguje atrakcyjny charakter po¿yczki, która bêdzie nieoprocentowana i podlegaæ bêdzie
umorzeniu. Zgodnie z art. 6 po¿yczka mo¿e byæ udzielona do wysokoœci poniesionej straty, lecz nie byæ
wy¿sza ni¿ 50 tysiêcy z³. Nie w ka¿dej sytuacji pozwoli to na odtworzenie utraconego maj¹tku, ale takie
ograniczenie trzeba przyj¹æ ze zrozumieniem w zwi¹zku z ewentualn¹ du¿¹ skal¹ pomocy i realnymi mo¿-
liwoœciami bud¿etu pañstwa. Zaproponowany czas na z³o¿enie wniosku do funduszu po¿yczkowego, wy-
nosz¹cy szeœæ miesiêcy od daty wyst¹pienia klêski, jest wystarczaj¹cy na za³atwienie formalnoœci zwi¹za-
nych z ubieganiem siê o po¿yczkê. Równie¿ zwi¹zana z tym procedura zosta³a maksymalnie uproszczona.

Ustawa jest potrzebna przedsiêbiorcom i, co najwa¿niejsze, mo¿e w sposób wymierny i skuteczny
przyczyniæ siê do ograniczenia strat poniesionych przez przedsiêbiorców oraz odtworzenia miejsc pracy
utraconych w wyniku klêsk ¿ywio³owych.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem drugim porz¹dku obrad

W ostatnim czasie mogliœmy po raz kolejny przekonaæ siê o nieprzewidywalnoœci zagro¿eñ, jakie mog¹
wyst¹piæ na skutek dzia³ania si³ natury. D³ugotrwa³e opady atmosferyczne maj¹ce miejsce w maju
i czerwcu bie¿¹cego roku spowodowa³y szereg zniszczeñ, do których zaliczaj¹ siê równie¿ te zwi¹zane
z osuwaniem siê mas ziemnych. Zjawisko to da³o o sobie znaæ przede wszystkim w województwach
œl¹skim, ma³opolskim i podkarpackim, powoduj¹c uszkodzenie lub zniszczenie prawie dwóch tysiêcy
trzystu budynków. Olbrzymia skala tego kataklizmu przyczyni³a siê do przygotowania projektu
nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u, której celem jest przyjêcie kompleksowych
rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych przedmiotowego zagadnienia.

Projektodawca proponuje wyposa¿enie gmin w szereg instrumentów s³u¿¹cych poprawie bezpieczeñ-
stwa osób i mienia w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia osuniêcia ziemi. Do grupy unormowañ o cha-
rakterze zapobiegawczym zaliczyæ nale¿y wskazane w art. 13a ust. 1 projektu ustawy upowa¿nienie rady
gminy do wyznaczenia w drodze aktu prawa miejscowego obszarów, na których odbudowa obiektów bu-
dowlanych zniszczonych na skutek osuniêæ ziemi odbywaæ siê mo¿e wy³¹cznie po spe³nieniu szczegól-
nych warunków, jakimi s¹ trwa³e ustabilizowanie terenu, uzyskanie pozwolenia na budowê poprzedzo-
nego przeprowadzeniem badañ geologiczno-in¿ynierskich oraz okreœleniem geotechnicznych warunków
posadowienia obiektu budowlanego. Ponadto, zgodnie z art. 13c ust. 1 projektu ustawy, rada gminy bê-
dzie mog³a wyznaczyæ obszar, na którym obowi¹zywaæ bêdzie zakaz budowy nowych budynków, jak te¿
odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy budynków istniej¹cych. Najwa¿niejszym rozwi¹za-
niem wydaje siê jednak to zaproponowane w art. 13d projektu ustawy. Przepis ten upowa¿nia radê gminy
do uchwalenia tak zwanego miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych. Przyjêcie przedmioto-
wej uchwa³y, stanowi¹cej akt prawa miejscowego, umo¿liwi osobom poszkodowanym w wyniku osuniêæ
ziemi odbudowê utraconych lub uszkodzonych zabudowañ na innym, niezagro¿onym obszarze wskaza-
nym przez radê gminy. Przepis ten dotyczyæ bêdzie w³aœcicieli obiektów budowlanych zlokalizowanych
na obszarach okreœlonych uchwa³¹ rady gminy w oparciu o przepisy art. 13a oraz 13 c projektu ustawy.
Niew¹tpliwie istotny jest tak¿e zapis projektu ustawy, z którego wynika mo¿liwoœæ udzielenia gminom
wsparcia z bud¿etu pañstwa na pokrycie kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji liniowych oraz wy-
w³aszczeniami gruntów objêtych miejscowym planem odbudowy. Co wiêcej, na podstawie art. 13e pro-
jektu ustawy wydzielanie gruntów w celu realizacji miejscowego planu odbudowy stanowiæ bêdzie cel
publiczny. Nadto miejscowy plan odbudowy bêdzie traktowany jako lex specialis w przypadku, gdy na da-
nym terenie obowi¹zywaæ bêdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawieraj¹cy zapisy
sprzeczne z planem odbudowy.

Bior¹c przedstawione fakty pod uwagê, nale¿y uznaæ s³usznoœæ rozwi¹zañ przyjêtych w projekcie usta-
wy. Obowi¹zuj¹ce obecnie przepisy nie regulowa³y w sposób dostateczny szczególnych zasad przeciw-
dzia³ania zagro¿eniom zwi¹zanym z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia osuwisk ziem. Istnieje ponadto pilna po-
trzeba przyjêcia rozwi¹zañ szczególnych, których celem bêdzie umo¿liwienie udzielnia pomocy osobom
poszkodowanym wskutek osuwisk ziemi, jakie mia³y miejsce w ostatnim czasie. Uwa¿am zatem, ¿e
przedstawiony projekt ustawy zas³uguje na przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Witolda Idczaka
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo!
Moje stanowisko na temat projektu ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w spra-

wach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej jest jednoznacznie nega-
tywne. Nie mo¿emy pozwoliæ, aby zosta³ przyjêty projekt uchwa³y, który godzi w podstawow¹ wartoœæ
konstytucyjn¹ RP, jak¹ jest suwerennoœæ naszej ojczyzny.

Ustawa ta w ra¿¹cy sposób ogranicza rolê parlamentu w sprawach zwi¹zanych ze stanowiskiem Polski
wobec UE i daje zbyt du¿e uprawnienia rz¹dowi. Stwarza to mo¿liwoœæ pomijania parlamentu, i to w naj-
wa¿niejszych kwestiach. Opinia Biura Analiz Sejmowych potwierdza fakt, i¿ ustawa ta doprowadza do u-
szczuplenia zakresu uprawnieñ Sejmu i Senatu w taki sposób, ¿e stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej
nie bêdzie okreœlane w formie ustawy, która, jak powszechnie wiadomo, musi przejœæ przez ca³y proces
legislacyjny ³¹cznie z podpisem prezydenta, ale w formie opinii. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e opinie formu³o-
wane przez komisje Sejmu i Senatu nie s¹ opiniami wi¹¿¹cymi. Mo¿e to te¿ prowadziæ do ograniczenia
swobody zawierania umów miêdzynarodowych. Omijaj¹c procedury ratyfikacyjne, rz¹d pana Donalda
Tuska mo¿e swobodnie dysponowaæ suwerennoœci¹ Polski. Czy¿by rz¹d chcia³ podj¹æ jakieœ niepopular-
ne w naszym kraju decyzje i dlatego zabiega o takie uprawnienie?

Niemiecki Federalny Trybuna³ Konstytucyjny doszed³ do wniosku, ¿e procedura podobna do tej, która
zostanie zniesiona omawianym projektem uchwa³y, jest potrzebna, poniewa¿ inaczej dojdzie do przenie-
sienia suwerennoœci Niemiec. Dlaczego w Polsce nie mo¿emy pójœæ œladem Niemiec, które prawid³owo
zinterpretowa³y konsekwencje proponowanych rozwi¹zañ, tylko zmierzamy nieuchronnie w kierunku
b³êdu, którego nasi s¹siedzi nie pope³nili? Rz¹d d¹¿y do przyjêcia ustawy, która jest aktem zawê¿aj¹cym
polsk¹ suwerennoœæ w takim zakresie, w jakim pañstwo niemieckie nie chce pozwoliæ na ograniczenie
w³asnej suwerennoœci. Dlaczego jesteœmy przekonywani do przyjêcia ustawy, która jest aktem cofaj¹cym
nas w niektórych sprawach nie tylko w stosunku do tego, co przyjê³y inne pañstwa cz³onkowskie, ale rów-
nie¿ w stosunku do tego, jak brzmia³a do tej pory ustawa kooperacyjna? Dlaczego rz¹d Tuska chce omi-
n¹æ procedury ratyfikacyjne i swobodnie dysponowaæ suwerennoœci¹ Polski? Bo w koñcu do tego prowa-
dzi mo¿liwoœæ zmian umów miêdzynarodowych z pominiêciem parlamentu. Zarówno Polskê, jak i Niemcy
obowi¹zuje Traktat z Lizbony, z tym ¿e po zachodniej stronie Odry takich uprawnieñ rz¹dowi nie dano.
Niemcy potrafili zadbaæ o suwerennoœæ, podczas gdy nasza w³adza wykonawcza mia³aby otrzymaæ tak ol-
brzymie prerogatywy, które nie tylko os³abiaj¹ pozycjê parlamentu wobec instytucji UE, ale wrêcz odbie-
gaj¹ od standardów demokratycznych. Widaæ, ¿e nasz rz¹d w porównaniu do w³adz niemieckich ma ogra-
niczone poczucie suwerennoœci.

Tê opiniê potwierdza profesor Krystyna Paw³owicz, prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego. „Parla-
ment niemiecki otrzyma³ rzeczywiste kompetencje do decydowania w niektórych wskazanych sprawach”
– uwa¿a Paw³owicz. Zaznacza, ¿e je¿eli ustawa ograniczy dostêp Sejmu do informacji na temat stanowis-
ka rz¹du o projektowanych aktach UE, wtedy ni¿sza izba polskiego parlamentu nie bêdzie suwerenem.
„Czyli nie decyduje w najwa¿niejszych sprawach, do jakich zosta³a powo³ana. Dlatego ¿e czêœæ spraw zo-
sta³a przekazana do kompetencji Rady Ministrów oraz organów unijnych” – wyjaœnia.

Gdy analizuje siê niniejsz¹ uchwa³ê, nasuwa siê pewna refleksja. Mianowicie inicjatywa, która po
II wojnie œwiatowej, po doœwiadczeniach okrucieñstw dwóch wojen œwiatowych, mia³a doprowadziæ do
wzglêdnego pokoju i zgodnej wspó³pracy pañstw europejskich, wskutek pewnego wypaczenia doprowa-
dzi³a do powstania tworu na wzór superpañstwa, myl¹co nazwanego organizacj¹ miêdzynarodow¹. Ten
pañstwopodobny twór rz¹dzi siê jednak w³asnymi prawami, interesami i celami, konkurencyjnymi wo-
bec praw, interesów i celów pañstw cz³onkowskich, aspiruje do pañstwowoœci, suwerennoœci czy odrêb-
nego obywatelstwa. Dlatego ma³ymi kroczkami demontuje on i wch³ania suwerenne pañstwa go two-
rz¹ce. Polski parlament sw¹ w³asn¹ ustaw¹ mo¿e w³aœnie zrzec siê pozakonstytucyjnie wp³ywu na spra-
wy polskie w UE.

Dzisiaj my wszyscy zasiadaj¹cy w tej Izbie jesteœmy publicznie zobowi¹zani poprzez Konstytucjê RP
i przysiêgê, któr¹ jako cz³onkowie w³adz z³o¿yliœmy, do tego, aby „rzetelnie i sumiennie wykonywaæ obo-
wi¹zki wobec narodu, strzec suwerennoœci Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegaæ porz¹dku prawnego
Rzeczypospolitej Polskiej”. Podczas tego g³osowania miejmy w swoich sumieniach s³owa przysiêgi, któr¹
na pocz¹tku kadencji sk³adaliœmy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja, o której w tym punkcie dyskutujemy, niesie zasadnicze zmiany.
Celem niniejszej nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami jest umo¿liwienie

usprawnienia procedur zwi¹zanych z wyw³aszczaniem nieruchomoœci lub ograniczaniem praw do nieru-
chomoœci w celu realizowania celów publicznych, a tak¿e doprecyzowanie niektórych przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami, co wyeliminuje problemy interpretacyjne pojawiaj¹ce siê w praktyce
ich stosowania.

Zmiany przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy i ich celem
jest wyeliminowanie pojawiaj¹cych siê w¹tpliwoœci interpretacyjnych i dostosowanie przepisów do wy-
mogów praktyki.

Zaproponowane zmiany miêdzy innymi w art. 116 i 119 stwarzaj¹ mo¿liwoœæ zezwolenia na niezw³ocz-
ne zajêcie nieruchomoœci w decyzji o wyw³aszczeniu nieruchomoœci. Proponowana zmiana do art. 122
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami realizuje potrzebê wprowadzenia do porz¹dku prawnego przepi-
sów umo¿liwiaj¹cych uregulowanie stanów prawno-rzeczowych nieruchomoœci, na których zrealizowa-
no cel publiczny, a na skutek wymienionych w przepisie okolicznoœci – na przyk³ad uchylenia decyzji wy-
w³aszczeniowej – nie pozbawiono w³aœciciela praw do nieruchomoœci i nie wyp³acono mu odszkodowania.
Problem „faktycznego” wyw³aszczenia nie zawsze mo¿e byæ uregulowany przepisami kodeksu cywilnego,
st¹d potrzeba wprowadzenia stosowanego przepisu do ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

Zmiana polegaj¹ca na dodaniu art. 124b do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomoœciami ma na
celu umo¿liwienie wykonywania przez przedsiêbiorstwa energetyczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne
itd., prac zwi¹zanych z konserwacj¹ i utrzymaniem w nale¿ytym stanie sieci i urz¹dzeñ przesy³owych.
Przepis ten umo¿liwia uzyskanie, w drodze decyzji starosty, prawa wstêpu na nieruchomoœci w celu wy-
konywania czynnoœci zwi¹zanych z utrzymywaniem urz¹dzeñ w sytuacji, gdy nie zgadza siê na to w³ada-
j¹cy nieruchomoœci¹, to jest w³aœciciel, u¿ytkownik wieczysty albo posiadacz nieruchomoœci. Przedsiê-
biorca, sk³adaj¹c wniosek do starosty, bêdzie zobligowany do przedstawienia dokumentów poœwiadcza-
j¹cych prawa do urz¹dzeñ i przewodów znajduj¹cych siê na cudzej nieruchomoœci.

Istnieje wiele przypadków, ¿e do wybudowanych urz¹dzeñ i przewodów przedsiêbiorstwo, które jest
ich w³aœcicielem, nie posiada odpowiedniego tytu³u prawnego, nie ma go w przypadku nieruchomoœci, na
których te urz¹dzenia s¹ zlokalizowane. Brak ustanowionej s³u¿ebnoœci przesy³u uniemo¿liwia przedsiê-
biorstwom wykonywanie czynnoœci polegaj¹cych na utrzymaniu takich urz¹dzeñ i przewodów. Propono-
wany przepis bêdzie im to umo¿liwia³ w przypadkach, gdy w³adaj¹cy nieruchomoœci¹ nie wyra¿a zgody na
wejœcie na nieruchomoœæ w celu wykonania takich prac remontowych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zapisy projektu to krok we w³aœciwym kierunku. Jeœli nie uporz¹dku-
jemy gospodarki przestrzennej i procesu inwestowania, na przyk³ad w dziedzinie wspomnianej przeze
mnie przed chwil¹ energetyki, nasze inwestycje bêd¹ nadal napotyka³y na problemy zwi¹zane z d³ugoter-
mionow¹ ich realizacj¹. Koncentrujemy swoj¹ uwagê na poprawianiu prawodawstwa w omawianych
dziedzinach gospodarki nieruchomoœciami i planowania przestrzennego, co bêdzie mia³o wp³yw na ra-
cjonalnoœæ procesu inwestycyjnego. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Janusza Rachonia
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
¯yjemy w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego i nowego systemu – gospodarki opartej o wiedzê. Do

niedawna o poziomie ekonomicznym kraju, o dobrobycie spo³eczeñstwa decydowa³y: kapita³, zasoby na-
turalne i wielki przemys³, czyli huty, stocznie, kopalnie. Dziœ sytuacja siê zmieni³a. Wystarczy spojrzeæ na
gie³dy amerykañskie, azjatyckie czy europejskie – najszybciej rozwijaj¹ siê firmy software’owe, czyli te,
które sprzedaj¹ wartoœæ intelektualn¹. Jesteœmy œwiadkami reorientacji wspó³czesnej gospodarki, pole-
gaj¹cej na stopniowym przechodzeniu od gospodarki materia³och³onnej do gospodarki opartej na infor-
macji i wiedzy. W wyniku tego dotychczasowe konkurowanie pañstw i regionów poprzez zasoby material-
ne jest powoli zastêpowane konkurowaniem przez zasoby niematerialne, a zw³aszcza poprzez kapita³ lu-
dzki, wiedzê oraz nowe technologie. O szansach rozwoju w coraz wiêkszym stopniu bêdzie decydowaæ lu-
dzki potencja³ intelektualny oraz wiedza zwi¹zana z najnowszymi osi¹gniêciami wspó³czesnej nauki. Bu-
dowa nowej gospodarki, w której kluczow¹ rolê odgrywaj¹ innowacje, staje siê w XXI wieku podstawo-
wym wyzwaniem dla pañstw i regionów, których celem jest osi¹gniêcie wysokiego poziomu rozwoju oraz
konkurencyjnoœci.

Reasumuj¹c, nale¿y powiedzieæ, ¿e jednym z wa¿niejszych elementów wspó³czesnej gospodarki jest
zarz¹dzanie w³asnoœci¹ intelektualn¹, w tym dobrami objêtymi prawem w³asnoœci przemys³owej. Do te-
go celu nieodzowny jest sprawnie i profesjonalnie dzia³aj¹cy urz¹d rzecznika patentowego.

Procedowany projekt ustawy wynika z potrzeby wprowadzenia zmian do obecnie obowi¹zuj¹cej usta-
wy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e zawarte w projekcie roz-
wi¹zania uwzglêdniaj¹ doœwiadczenia z kilkuletniego okresu stosowania dotychczasowej ustawy, a tak-
¿e potrzebê jej dostosowania do prawa unijnego i wyroków ETS oraz uwzglêdnienia regulacji wynikaj¹cej
z dyrektywy unijnej dotycz¹cej us³ug na rynku wewnêtrznym, a tak¿e dyrektywy w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e prace nad projektem zosta³y poprzedzone sporz¹dzeniem na polecenie Ministerstwa
Gospodarki „Analizy obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ prawnych w zakresie ustawy o rzecznikach patentowych
i skutków ekonomicznych, prawnych i spo³ecznych proponowanych zmian w obowi¹zuj¹cym prawie”.

W projekcie ustawy o rzecznikach patentowych w art. 2 zak³ada siê rozbudowanie s³owniczka wyra¿eñ
ustawowych przez wprowadzenie do niego pojêæ, których wyjaœnienie jest niezbêdne z punktu widzenia
wielu innych za³o¿onych zmian. W ten sposób zapobiega siê problemom interpretacyjnym powstaj¹cym
w sytuacjach, kiedy akt prawny nie jest wystarczaj¹co precyzyjnie sformu³owany.

Niezmiernie istotn¹ zmian¹ jest przyjêcie rozwi¹zania polegaj¹cego na wprowadzeniu rejestru kance-
larii patentowych prowadzonych w formie spó³ek kapita³owych, który mia³by byæ prowadzony przez Kra-
jow¹ Radê Rzeczników Patentowych. Przyczyni siê to zapewne do podniesienia poziomu ochrony tajemni-
cy zawodowej, tak istotnej z uwagi na charakter zawodu rzecznika patentowego, któremu czêsto powie-
rzane s¹ tajemnice gospodarcze dotycz¹ce niechronionych jeszcze patentami wynalazków i wzorów czy
te¿ oznaczeñ towarów i us³ug.

Nastêpnym bardzo wa¿nym w moim przekonaniu elementem, na który pragnê zwróciæ uwagê, jest za-
pis w art. 1 pkcie 9 projektu, gdzie nak³ada siê na rzeczników patentowych obowi¹zek sta³ego doskonale-
nia zawodowego Wprowadzenie tego wymogu jest niezbêdne ze wzglêdu na zmieniaj¹ce siê przepisy pra-
wne oraz dynamicznie zmieniaj¹cy siê stan wiedzy i techniki. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieæ
o zmianach dotycz¹cych zasad naboru kandydatów do zawodu rzecznika patentowego i przebiegu apli-
kacji. Zakres egzaminu umieszczono w ustawie, czyni¹c ten akt jasnym i czytelnym. Pozosta³e przepisy
w tym zakresie zosta³y tak sformu³owane, aby zapewniæ przejrzystoœæ i jasnoœæ regu³ dotycz¹cych egza-
minu konkursowego.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, pragnê szczególnie podkreœliæ fakt, ¿e omawiany rz¹dowy projekt usta-
wy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych dostosowuje nastêpny obszar polskiego ustawodaw-
stwa do prawa unijnego, a przede wszystkim jest istotnym elementem usprawnienia naszego ¿ycia go-
spodarczego w zakresie zawartych w nim regulacji.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem dziewi¹tym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa w ramach nowej regulacji znosi miêdzy innymi karalnoœæ za brak zameldowania lub wymeldo-

wania. Jakkolwiek karanie za takie zachowanie uznaæ mo¿na za relikt przesz³oœci – nawet je¿eli taki czyn
stanowi jedynie wykroczenie – to z praktycznego punktu widzenia nale¿y zadaæ pytanie: a co w zamian?

Zgodnie z przepisami jedynym rejestrem, z którego bêdzie wynikaæ adres zamieszkania, ma byæ sys-
tem PESEL. Rozumiej¹c potencjalnie korzystne skutki wynikaj¹ce z takiego rozwi¹zania, nale¿y jednak
wskazaæ na istniej¹c¹ patologiê, której nowy system wydaje siê nie likwidowaæ.

Obecnie osoba, która jest d³u¿nikiem, pos³uguj¹ca siê dowodem z nieaktualnym adresem zameldowa-
nia, mo¿e spaæ spokojnie. W cywilnym postêpowaniu s¹dowym sêdzia, nie mog¹c dorêczyæ takiej osobie
orzeczeñ ani pism w sprawie – przy za³o¿eniu, i¿ pod wskazanym adresem nie mieszka ¿aden inny pe³no-
letni cz³onek rodziny, który przyj¹³by korespondencjê – zmuszony jest do ustanowienia kuratora do dorê-
czeñ. Procedura ustanowienia takiego kuratora wyd³u¿a postêpowanie i w efekcie prowadzi do pewnego
rodzaju fikcji, i¿ osoba ustanowiona przez s¹d jako kurator reprezentowaæ bêdzie interesy osoby nieobec-
nej. Kurator, maj¹c obowi¹zek zarówno formalnego, jak i rzeczywistego reprezentowania interesów oso-
by zastêpowanej, wobec braku znajomoœci okolicznoœci stanu faktycznego z regu³y ogranicza siê do po-
dejmowania dzia³añ proceduralnych.

A zatem wprowadzana zmiana systemowa powinna zostaæ bezwzglêdnie powi¹zana z u³atwieniem pro-
wadzenia postêpowañ wobec osób, które celowo wykorzystuj¹ luki w prawie i uniemo¿liwiaj¹ szybkie
i sprawne dochodzenie roszczeñ cywilnych. Skutecznoœæ dorêczenia nie od dziœ stanowi w¹skie gard³o
funkcjonowania systemu s¹dowego w Polsce. Bez usprawnienia tego elementu projektowana zmiana
ustawy nie wp³ynie w sposób skuteczny na szybkoœæ dochodzenia roszczeñ, pozostawiaj¹c w tym zakre-
sie niepo¿¹dane i szkodliwe status quo.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 62. posiedzenia Senatu 215



Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Proponowane przed³u¿enie z dwóch do piêciu miesiêcy terminu wyboru pierwszego zgromadzenia

elektorów wydaje siê, jako podyktowane wzglêdami praktycznymi, uzasadnione. Za potencjalnie nieko-
rzystne dla wizerunku, a tym samej dalszej dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej, nale¿y bowiem
uznaæ niepowo³anie pierwszych cz³onków Rady przez przewidziane przepisami ustawy o Instytucie Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944–1990 oraz treœci tych dokumen-
tów zgromadzenie elektorów. Zasadna jest zatem modyfikacja terminów objêtych nowelizacj¹, która
umo¿liwia realizacjê przewidzianego w powo³ywanej ustawie trybu wyboru.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Trzecia nowelizacja ustawy o IPN jest konsekwencj¹ manipulowania PO przy tej ustawie i generalnie

trzeba j¹ uznaæ za swoist¹ ustawodawcz¹ kompromitacjê. Przypomnê, ¿e poza przyjêt¹ 18 marca przez
Sejm du¿¹ nowelizacj¹ przepisy zmieniano 29 kwietnia, by je doprecyzowaæ o zapis, kto kieruje pracami
instytutu po tragicznej œmierci œwiêtej pamiêci Janusza Kurtyki. Jak s¹dzê, ju¿ w kwietniu by³o do prze-
widzenia, ¿e naukowcy w ci¹gu dwóch miesiêcy nie wybior¹ dwudziestu czterech elektorów, którzy mieli
wy³oniæ nowe w³adze instytutu – dziewiêciu kandydatów maj¹ wskazaæ elektorzy wy³onieni przez wy¿sze
uczelnie, nastêpnie spoœród nich parlament wybierze siedem osób, a dwie osoby wska¿e prezydent. Po
prostu termin by³ zbyt krótki i zbieg³ siê z sesj¹ egzaminacyjn¹ oraz wakacjami akademickimi. W obecnej
nowelizacji ustawy wyd³u¿amy termin wy³aniania elektorów do 27 paŸdziernika, choæ i on wydaje siê za-
gro¿ony, poniewa¿ jest to pocz¹tek roku akademickiego, w tym czasie odbywaj¹ siê egzaminy poprawko-
we, obrony prac, trwa nadal rekrutacja na studia. Nie ma wiêc gwarancji, ¿e od razu we wrzeœniu czy na-
wet w paŸdzierniku rady instytutów zajm¹ siê wyborem elektorów. Tym bardziej, ¿e spora czêœæ œrodowis-
ka naukowego ma do IPN dystans, wielu naukowców by³o przeciwnych lustracji, wiêc niekoniecznie za-
mierzaj¹ oni uczestniczyæ w takich wyborach z zapa³em. W tej sytuacji mo¿e zrodziæ siê pokusa skorzy-
stania z innego wyjœcia, które ustawa przewiduje. Mianowicie Radê Instytutu zamiast naukowców mogli-
by wskazaæ sami politycy, pos³owie i senatorowie. Czy z tej dodatkowej procedury nie skorzysta PO? Gdy-
by tak siê sta³o, elektorzy uczelniani byliby tylko listkiem figowym dla pseudoodpolitycznienia IPN, podo-
bnego do tego, które dokona³o siê poprzez nowelizacjê ustawy o KRRiT – w obecnym kszta³cie KRRiT zo-
sta³a bardziej upolityczniona, choæ trzeba jasno stwierdziæ, ¿e wed³ug PO s¹ w niej obecnie politycy repre-
zentuj¹cy tak zwan¹ s³uszn¹ liniê.

PiS od samego pocz¹tku prac nad zmianami w IPN krytykowa³o za³o¿enia tej nowelizacji, wskazuj¹c, ¿e
wbrew deklaracjom o odpolitycznieniu instytutu to w³aœnie nowe regulacje przynios¹ rzeczywiste podda-
nie IPN politykom. W zwi¹zku z tym uchwalona ustawa powêdrowa³a do Trybuna³u Konstytucyjnego.
Obawiam siê, ¿e okres tymczasowoœci wyd³u¿y siê, co nie jest dobre dla tej instytucji. Przypomnê, ¿e obe-
cnie funkcjonuje jeszcze Kolegium IPN, ale jego cz³onkowie zostali pozbawieni diet. To prawdziwy absurd.
Dobrze, ¿e Sejm obecnie przywróci³ te diety.

Generalnie zmiany w IPN ju¿ teraz negatywnie wp³ywaj¹ na pracê tej instytucji, a bêdzie jeszcze gorzej
po wyborze nowego prezesa IPN, który faktycznie stanie siê zak³adnikiem Rady IPN. Prezes bêdzie tak¿e
zak³adnikiem polityków, którzy wybior¹ go zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów i tak¹ te¿ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ bêd¹
mogli go odwo³aæ. Co z suwerennoœci¹ prezesa w podejmowaniu decyzji, szczególnie tych merytorycz-
nych, zwi¹zanych z istot¹ prac instytutu?

B³êdem w ustawie jest te¿ zapis zwi¹zany z pozyskiwaniem wiedzy przez osoby, które wspó³pracowa³y
ze s³u¿bami – bêd¹ one mog³y sprawdziæ, co na ich temat zachowa³o siê w archiwach. Innymi s³owy, za-
nim ktoœ wype³ni stosowne oœwiadczenie lustracyjne, bêdzie móg³ bez przeszkód sprawdziæ, co na jego te-
mat znajduje siê w archiwach IPN. Jeœli nie znajdzie niczego w tak zwanych teczkach pracy czy w teczce
personalnej, w której archiwizowano zobowi¹zanie do wspó³pracy z bezpiek¹ i pokwitowania za odbiór
pieniêdzy, bêdzie móg³ bez wiêkszego ryzyka oœwiadczyæ, ¿e nie wspó³pracowa³ z tajnymi s³u¿bami PRL.
Co wiêcej, chc¹c pomóc takim osobom, ustawodawca skróci³ okres oczekiwania na dokumenty. To z kolei
ma byæ argumentem przemawiaj¹cym za otwarciem rzekomo zamkniêtych archiwów IPN.

W sumie, tak to widzê, ustawa o IPN nie zmierza do rozliczania zbrodni komunizmu i jego funkcjona-
riuszy, a jedynie pozwala na edukacjê i badania naukowe. Choæ to niewiele, to i z tego trzeba siê cieszyæ.
Wystawy, filmy, programy telewizyjne, solidne ksi¹¿ki odk³amuj¹ce polskie dzieje, ukazuj¹ce zbrodnie
komunizmu – za tê pracê nale¿y IPN gor¹co podziêkowaæ, co niniejszym czyniê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych nie jest zbyt obszerna, jednak za-

planowane w niej zmiany s¹ bardzo znacz¹ce.
Jak mo¿emy przeczytaæ w Ÿród³ach opisuj¹cych istotê dzia³ania Funduszu Rozwoju Inwestycji Komu-

nalnych, „preferencyjne kredyty udzielane z funduszu maj¹ na celu umo¿liwienie gminom i ich zwi¹zkom
sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej inwestycji komunalnych przewidzianych do wspó³fi-
nansowania z funduszy Unii Europejskiej”. Stwierdzenie takie jest zgodne z prawd¹ i ma to bardzo pozy-
tywny wydŸwiêk dla gmin i ich zwi¹zków, jednak tworz¹cy w grudniu 2003 r. ustawê o Funduszu Rozwo-
ju Inwestycji Komunalnych zapomnieli o powiatach i zwi¹zkach powiatów. W³aœnie o nie zostaje rozsze-
rzony katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania kredytów ze œrodków funduszu – zmiana ta jest is-
tot¹ omawianej w tej chwili nowelizacji.

Niezwykle wa¿ny jest te¿ zapis stanowi¹cy, i¿ z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych bêdzie
mo¿na przyznawaæ kredyty na wspó³finansowanie inwestycji komunalnych realizowanych ze œrodków
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 oraz Szwajcarsko-Pol-
skiego Programu Wspó³pracy.

Nowelizacja zak³ada tak¿e mo¿liwoœæ wykorzystania œrodków z kredytu na koszty postêpowañ admini-
stracyjnych, a kwotê kredytu zwiêksza z 500 tysiêcy do 1 miliona z³. Ustawa wprowadza te¿ zasadê, i¿
80% zysku z dzia³alnoœci funduszu pos³u¿y jego zasileniu, a pozosta³a czêœæ dokapitalizuje Bank Gospo-
darstwa Krajowego.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Planowane zmiany w ustawie o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunal-
nych w moim przekonaniu walnie przys³u¿¹ siê rozwojowi tych inwestycji i powiêkszeniu ich liczby, bêdzie
to widoczne szczególnie na szczeblu powiatowym, dla którego kredyty z funduszu by³y dot¹d niedostêpne.
Cieszy równie¿ fakt, ¿e stworzona zosta³a mo¿liwoœæ wspó³finansowania przez Fundusz Rozwoju Inwestycji
Komunalnych bardzo wa¿nych przedsiêwziêæ realizowanych z partnerami spoza Unii Europejskiej, myœlê
tu szczególnie o wspó³pracy z krajami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Korzyœci, które wymieni³em, to niew¹tpliwie argumenty za przyjêciem omawianej tu noweli, co gor¹co
Wysokiej Izbie rekomendujê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy rozszerza katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania preferencyjnych kredy-

tów ze œrodków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych o powiaty i zwi¹zki powiatów. Kredyty te
przeznaczone bêd¹ na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji, do których zalicza siê koszty stu-
dium wykonalnoœci inwestycji, analizy kosztów i korzyœci, ekspertyz, studiów, map lub szkiców lokal-
nych, koszty zwi¹zane z ocenami oddzia³ywania na œrodowisko, a tak¿e koszty pozosta³ej dokumentacji
niezbêdnej do przygotowania inwestycji oraz koszty poniesionych op³at, wynikaj¹cych z koniecznoœci
uzyskania niezbêdnych rozstrzygniêæ administracyjnych. Warunkiem przyznania preferencyjnego kre-
dytu przeznaczonego na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji jest pozytywna ocena wniosku.

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania preferencyjnych kredytów ze œrodków
Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych o powiaty i zwi¹zki powiatów przyczyni siê, jak siê oczekuje,
do realnego zwiêkszenia mo¿liwoœci inwestycyjnych, co, mam nadziejê, podniesie dotychczasowy, niski
poziom wydatkowania œrodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej. Przyczyni siê ono tak¿e do
poprawy efektywnoœci i skutecznoœci wsparcia udzielanego jednostkom samorz¹du terytorialnego. Zwiê-
kszenie wsparcia projektów inwestycji komunalnych wp³ynie te¿ pozytywnie na rynek pracy poprzez two-
rzenie nowych miejsc pracy. Wp³yw ten jest o tyle istotny i oczekiwany, ¿e od d³u¿szego czasu utrzymuje
siê w Polsce nies³ychanie wysokie, prawie trzynastoprocentowe bezrobocie.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Porcedowana ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych ma byæ pomoc-

na w przygotowaniu projektów inwestycji komunalnych gminom, ich zwi¹zkom, jak równie¿ innym je-
dnostkom samorz¹du terytorialnego. Zasadne jest zatem rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnio-
nych o powiaty oraz ich zwi¹zki w celu umo¿liwienia im szerszego uczestnictwa w przygotowaniu projek-
tów inwestycji komunalnych.

Ze wzglêdu na wskazywane przeznaczenie funduszu zasadne jest zatem równie¿ jak najwiêksze roz-
szerzenie katalogu dokumentów, których koszty mog¹ byæ pokrywane z jego œrodków. Opracowanie do-
kumentacji niezbêdnej do przedstawienia projektu do oceny w³aœciwej instytucji, która przyjmuje pro-
jekty do dofinansowania, jest czêsto bardzo kosztowne, co w aspekcie ratio legis przedmiotowej ustawy
wydaje siê uzasadniaæ podniesienie górnej kwoty kredytu do 1 miliona z³.

Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e zwiêkszone wsparcie projektów inwestycji komunalnych przewidywane
w przedstawionej ustawie przez wp³yw na tworzenie nowych b¹dŸ zachowanie obecnych miejsc pracy bê-
dzie nios³o pozytywne skutki dla rynku pracy.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Celem przewidzianej w art. 1 niniejszego projektu nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-

wo zamówieñ publicznych – Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 223 pozycja 1655 z póŸniejszymi zmianami – jest
zmiana art. 4 pkt 13.

Aktualnie, stosownie do przepisu art. 4 pkt 13 ustawy – Prawo zamówieñ publicznych, z wy³¹czenia
obowi¹zku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówieñ publicznych mo¿na skorzystaæ w przypadku
zamówieñ udzielanych instytucji gospodarki bud¿etowej przez organ administracji rz¹dowej wykonu-
j¹cy funkcje organu za³o¿ycielskiego tej instytucji, je¿eli ³¹cznie spe³nione s¹ trzy przes³anki wymienione
w tym przepisie, to jest: po pierwsze, zasadnicza czêœæ dzia³alnoœci instytucji gospodarki bud¿etowej do-
tyczy wykonywania zadañ publicznych na rzecz tego organu administracji rz¹dowej; po drugie, organ ad-
ministracji rz¹dowej sprawuje nad instytucj¹ gospodarki bud¿etowej kontrolê odpowiadaj¹c¹ kontroli
sprawowanej nad w³asnymi jednostkami nieposiadaj¹cymi osobowoœci prawnej, w szczególnoœci polega-
j¹c¹ na wp³ywie na decyzje strategiczne i indywidualne dotycz¹ce zarz¹dzania sprawami instytucji; po
trzecie, przedmiot zamówienia nale¿y do zakresu dzia³alnoœci podstawowej instytucji gospodarki bud¿e-
towej okreœlonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
–  Dzienniki Ustaw nr 157, pozycja 1240 i nr 28 z 2010 r., pozycja 146.

Nowelizacja ma na celu umo¿liwienie skorzystania z przedmiotowego wy³¹czenia obowi¹zku stosowa-
nia przepisów ustawy – Prawo zamówieñ publicznych w przypadku udzielania zamówieñ instytucjom go-
spodarki bud¿etowej nie tylko przez organy administracji rz¹dowej, ale przez wszystkie organy w³adzy
publicznej wykonuj¹ce funkcje organu za³o¿ycielskiego instytucji gospodarki bud¿etowej, której zamó-
wienie jest udzielane.

Mimo ¿e projektowana zmiana ma w istocie charakter porz¹dkuj¹cy, jest wa¿na i umo¿liwia udzielanie
zamówieñ publicznych wszystkim instytucjom gospodarki bud¿etowej na jednakowych zasadach. Reali-
zuje w ten sposób zasadê równoœci pomiotów wobec prawa i pozwala na zachowanie ci¹g³oœci realizacji
zadañ publicznych. Projektowane zapisy zawieraj¹ postanowienia o charakterze informacyjnym, nie sta-
nowi¹ zatem regulacji odrêbnych wobec ju¿ okreœlonych w przepisach.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Trudno odmówiæ s³usznoœci zmianom proponowanym w przedstawio-
nym projekcie ustawy. Spe³niona zostanie w tym przypadku w pe³nym zakresie przede wszystkim zasada
ci¹g³oœci realizacji zadañ publicznych, wynikaj¹ca z za³o¿eñ przyjêtych dla omawianej organizacji sekto-
ra zamówieñ i finansów publicznych. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Niejednokrotnie w tej Izbie wielu moich znakomitych kolegów mówi³o, podobnie jak ja, o potrzebie po-

prawy prawa, o koniecznoœci uczynienia go przejrzystym, wewnêtrznie spójnym i przyjaznym ludziom.
W³aœnie tym celom – szczególnie temu ostatniemu – s³u¿y nowela omawianych w tej chwili przepisów.

Jej istot¹ jest uchylenie na³o¿onego na przedsiêbiorców obowi¹zku okreœlenia szczegó³owej charakte-
rystyki jakoœciowej towaru oraz us³ugi i koniecznoœæ obni¿enia ceny w przypadku, gdy dany towar nie po-
siada okreœlonych cech zawartych w tej charakterystyce lub posiada wady polegaj¹ce na zmniejszeniu
iloœci, masy lub objêtoœci towaru albo na jego uszkodzeniu.

W ci¹gu ostatnich lat wiele zmian, w tym akcesja naszego kraju do Unii Europejskiej, sprawi³o, ¿e pol-
skie prawo sta³o siê rzetelniejsze i bardziej przejrzyste. W wielu ró¿nych ustawach i rozporz¹dzeniach ist-
niej¹ ju¿ obwarowania, które zapewniaj¹ stabilnoœæ cen oraz ich kontrolê. Znoszone w tej chwili postano-
wienia art. 10 i 11 ustawy o cenach powsta³y w 2001 r. Przez dziewiêæ lat przepisy te straci³y ju¿ swoje
pierwotne znaczenie, poniewa¿ póŸniej pojawi³o siê ju¿ szereg nowych odnoœnie do precyzyjnego podawa-
nia informacji o towarach. Chc¹c u³atwiæ dzia³alnoœæ producentom i przedsiêbiorcom, proponuje siê
utrzymywanie restrykcji jedynie w stosunku do cen urzêdowych i mar¿ handlowych urzêdowych.

Prócz nowelizacji ustawy o cenach konieczne bêdzie tak¿e wprowadzenie zmian w ustawie o kontroli
skarbowej. Zak³adaj¹ one, i¿ do zakresu kontroli skarbowej bêdzie nale¿a³o badanie prawid³owoœci sto-
sowania cen urzêdowych i mar¿ handlowych urzêdowych w granicach i na zasadach okreœlonych w od-
rêbnych przepisach.

Celowoœæ noweli ustawy o cenach i o kontroli skarbowej opisa³em ju¿ na pocz¹tku mojego wyst¹pienia.
Przede wszystkim chodzi o przejrzystoœæ i brak skomplikowania norm prawnych. W³aœnie w ramach tego
drugiego zagadnienia nale¿y zauwa¿yæ, i¿ na podstawie nowych zapisów ustawy o cenach w³aœciwoœæ
miejscow¹ organów podatkowych ustala siê miêdzy innymi wed³ug adresu miejsca zamieszkania przed-
siêbiorcy. Zapisy dotycz¹ce tego zagadnienia s¹ ju¿ zawarte w ordynacji podatkowej, nie ma wiêc sensu
ich powtarzania, co równie¿ w znacz¹cy sposób wp³ynie na przejrzystoœæ prawa.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! W opinii do tego punktu porz¹dku obrad mo¿emy przeczytaæ: „Wejœcie
w ¿ycie przedmiotowych zmian wp³ynie na wewnêtrzn¹ spójnoœæ systemu prawa, eliminuj¹c uregulowa-
nia zbêdne, powoduj¹ce liczne w¹tpliwoœci interpretacyjne, a tak¿e trudnoœci w ich stosowaniu”. Moim
zdaniem to wystarczaj¹ca rekomendacja do przyjêcia tej noweli. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Rafa³a Muchackiego
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W zwi¹zku z nadaniem Akademii Ekonomicznej imienia Karola Adamieckiego w Katowicach nowej na-

zwy „Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” pragnê wyraziæ swoje uznanie dla wszystkich osób zaan-
ga¿owanych w rozwój tej uczelni.

Dorobek naukowy tej placówki, mog¹cej pos³ugiwaæ siê ju¿ mianem uniwersytetu, stanowi koronny
argument przemawiaj¹cy za s³usznoœci¹ takiej zmiany. Nie do przecenienia pozostaje aspekt spo³eczny –
wp³yw, jaki akademia, a ju¿ wkrótce uniwersytet, wywiera na ¿ycie kulturalne i naukowe nie tylko Œl¹s-
ka, ale i innych regionów. Wyra¿am g³êbok¹ nadziejê, ¿e Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako
trzeci oœrodek naukowy w regionie Œl¹ska o randze uniwersytetu – oprócz Uniwersytetu Œl¹skiego oraz
Œl¹skiego Uniwersytetu Medycznego – w dalszym ci¹gu bêdzie pe³ni³ funkcjê motoru rozwoju w miejscu,
w którym œwiat biznesu spotyka siê ze œwiatem nauki.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem osiemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych porz¹dkuje kilka bardzo istotnych kwe-

stii. Zasadniczo odnosz¹ siê one do zagadnienia czasu pracy w tych¿e urzêdach. Dotychczas czas pracy
urzêdników pañstwowych móg³ wynosiæ osiem godzin na dobê i œrednio czterdzieœci godzin tygodniowo
w przyjêtym okresie rozliczeniowym nie d³u¿szym ni¿ osiem tygodni. Obecnie proponuje siê dopuszcze-
nie przed³u¿enia czasu pracy urzêdnika do dwunastu godzin na dobê, przy zachowaniu œrednio czter-
dziestu godzin tygodniowo w przyjêtym okresie rozliczeniowym nie d³u¿szym ni¿ dwanaœcie tygodni. No-
welizacja zak³ada tak¿e mo¿liwoœæ zatrudnienia urzêdnika pañstwowego poza normalnymi godzinami
pracy, a w wyj¹tkowych przypadkach tak¿e w niedzielê i œwiêta, jednak z wy³¹czeniem kobiet w ci¹¿y i ko-
biet opiekuj¹cych siê dzieæmi w wieku do oœmiu lat.

Zauwa¿a siê, ¿e w innych ustawach reguluj¹cych status pracowników zatrudnionych w organach ad-
ministracji publicznej zakaz zatrudnienia pracownika opiekuj¹cego siê dzieckiem w wieku do oœmiu lat
w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i œwiêta dotyczy zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn, ponadto
ma charakter wzglêdny, co oznacza, ¿e pracownik mo¿e wyraziæ zgodê na takie zatrudnienie.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Warto zastanowiæ siê, czy opisane zmiany nie powinny znaleŸæ siê
w ustawie o pracownikach urzêdów pañstwowych, ale przede wszystkim warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
urzêdy pañstwowe maj¹ do spe³nienia wiele niezwykle ró¿norodnych zadañ, czêsto wykraczaj¹cych poza
oœmiogodzinny dzieñ i czterdziestogodzinny tydzieñ pracy. Omawiana tu nowelizacja uelastycznia czas
pracy urzêdników pañstwowych, co wydaje siê byæ potrzebne, tak jak potrzebna jest niniejsza nowela.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ju¿ drugi raz w ci¹gu tygodnia przychodzi nam nowelizowaæ ustawê o wykonywaniu mandatu pos³a

i senatora. Ostatnia nowelizacja spowodowana by³a tragicznymi wydarzeniami – katastrof¹ smoleñsk¹.
Dzisiejsze zmiany zwi¹zane s¹ z rozdzieleniem stanowisk ministra sprawiedliwoœci i prokuratora gene-
ralnego. W pewnej kwestii te zmiany s¹ zbie¿ne, zanim jednak nawi¹¿ê do tego, pozwolê sobie krótko
scharakteryzowaæ istotê nowelizacji. Ustawa o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora jasno i wyraŸnie
mówi, i¿ minister sprawiedliwoœci – prokurator generalny informuje marsza³ka o tocz¹cych siê przeciwko
pos³om i senatorom postêpowaniach karnych, wszczêtych przed og³oszeniem wyników wyborów; wska-
zuje te¿, ¿e za poœrednictwem ministra sprawiedliwoœci – prokuratora generalnego sk³ada siê wniosek
o wyra¿enie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie pos³a lub senatora. Jest oczywiste, ¿e sformu³owanie
„minister sprawiedliwoœci – prokurator generalny” nale¿y zamieniæ na „prokurator generalny”, bowiem
to on powinien byæ wykonawc¹ tych czynnoœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora maj¹ cha-
rakter porz¹dkuj¹cy i s¹ pok³osiem procesu rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwoœci i prokuratora
generalnego. Jednak podobnie jak w przypadku zesz³otygodniowej nowelizacji tej ustawy w dzisiejszej
postanowiono, ¿e wejdzie ona w ¿ycie z dniem og³oszenia. To w³aœnie jest ta zbie¿na dla obydwu tych no-
weli kwestia, o której mówi³em na pocz¹tku swego wyst¹pienia. W moim odczuciu jest to zbie¿noœæ nie-
potrzebna, podobnie jak niepotrzebny jest poœpiech we wdra¿aniu nowych przepisów. Czternastodniowe
vacatio legis wydaje siê wystarczaj¹ce, a na pewno ustrze¿e nas od pomówieñ o zbyt pochopne stosowa-
nie prawa. Parlament zawsze powinien byæ od nich wolny, szczególnie zaœ wtedy, gdy zajmuje siê proce-
dur¹ dzia³ania tak wa¿nego, stoj¹cego na stra¿y praworz¹dnoœci pañstwa organu, jakim jest prokurator
generalny. Dziêkujê za uwagê.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 62. posiedzenia Senatu 225



Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z procedur¹ wyra¿enia przez Sejm i Senat zgody na ratyfikacjê umowy miêdzynarodowej, Se-

nat Rzeczypospolitej Polskiej przygl¹da siê dziœ Protoko³owi Poprawek do Konwencji o Miêdzynarodowej
Organizacji Hydrograficznej. Organizacja ta powsta³a jeszcze w 1921 r. jako zwieñczenie miêdzynarodo-
wych kongresów i spotkañ, które odbywa³y siê ju¿ od 1889 r. Celem Miêdzynarodowej Organizacji Hydro-
graficznej jest kontrolowanie dzia³añ hydrograficznych poszczególnych pañstw, szczególnie zapewnienie
bezpieczeñstwa w nawigacji i ochrona œrodowiska morskiego.

Konwencja o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej zosta³a podpisana w maju 1967 r., Polska
ratyfikowa³a j¹ we wrzeœniu 1972 r., a w kwietniu 2005 r. III Nadzwyczajna Konferencja Hydrograficzna
przyjê³a Protokó³ Poprawek do niej. Protokó³ ów ma za zadanie w szczególnoœci aktualizacjê celów i zadañ
Organizacji, zmianê jej struktury, zasad ustalania bud¿etu, procedur podejmowania decyzji oraz przeli-
czania g³osów pañstw cz³onkowskich. Szczegó³owej regulacji zosta³y poddane procedury przyjmowania
do Organizacji nowych pañstw i jej wspó³pracy z innymi organizacjami miêdzynarodowymi, a tak¿e zasa-
dy wprowadzenia zmian do tekstu Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Protokó³
Poprawek wejdzie w ¿ycie trzy miesi¹ce od dnia, w którym rz¹d Ksiêstwa Monako otrzyma notyfikacje
o jego przyjêciu od dwóch trzecich pañstw cz³onkowskich.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zmiany w Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej
maj¹ charakter kompleksowy, dotycz¹ niemal wszystkich dziedzin jej funkcjonowania, a przede wszyst-
kim usprawniaj¹ sposób jej dzia³ania. Polsce, jako cz³onkowi tej Organizacji, powinno zale¿eæ na spraw-
nym jej procedowaniu i, co za tym idzie, tak¿e na szybkiej ratyfikacji Protoko³u. Do wyra¿enia na to zgody
gor¹co Wysoki Senat zachêcam. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartych miêdzy Rzeczpospolit¹ Pol-

sk¹, a krajami Unii Europejskiej, s¹ bardzo powszechne. Zgodnie z Konstytucj¹ RP Sejm i Senat musz¹
wyraziæ na nie zgodê, bo s¹ to umowy miêdzynarodowe. Pamiêtamy wszyscy, ¿e w ci¹gu ostatnich lat pa-
rokrotnie przychodzi³o nam dokonywaæ takich czynnoœci, w sposób podobny do opisanego w umowie
miêdzy Polsk¹ a Dani¹.

Konwencja zwarta w grudniu 2001 r. okreœla³a zakres i zasady opodatkowania podatkami dochodowy-
mi – w naszym przypadku podatkami PIT i CIT – podmiotów maj¹cych miejsce zamieszkania lub siedzibê
w jednym lub obu umawiaj¹cych siê pañstwach. Jako metodê unikania podwójnego opodatkowania
przyjêto metodê zaliczenia proporcjonalnego w stosunku do wszystkich kategorii dochodu opisanych
w umowie. Metoda zliczania proporcjonalnego polega na tym, ¿e podatek zap³acony od dochodu osi¹gniê-
tego za granic¹ jest zaliczany na poczet podatku nale¿nego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od
ca³oœci dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze Ÿróde³ zagranicznych pozostaje w stosunku do ca-
³oœci dochodów podatnika.

Podpisany w grudniu ubieg³ego roku protokó³ omówionej wy¿ej konwencji zak³ada, i¿ w stosunku do
dochodów z pracy najemnej, uzyskiwanych przez rezydentów polskich œwiadcz¹cych pracê w Danii, me-
tod¹ unikania podwójnego opodatkowania bêdzie metoda wy³¹czenia z progresj¹. Metoda ta polega na
tym, ¿e dochód osi¹gniêty za granic¹ jest zwolniony od podatku w kraju rezydencji podatkowej i jest jedy-
nie brany pod uwagê przy obliczaniu stawki podatkowej, wedle której podatnik bêdzie zobowi¹zany rozli-
czyæ podatek jedynie na podstawie dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej.

Omawiaj¹c dokumenty podobne do przedmiotowej umowy miêdzynarodowej, legislatorzy sygnalizuj¹
ewentualnoœæ koniecznoœci zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku do-
chodowym od osób prawnych, zwi¹zanych z ró¿nym traktowaniem zak³adów krajowych i zak³adów zagra-
nicznych przedsiêbiorstw g³ównych. Owo ró¿ne traktowanie wynika z faktu, ¿e stosowanie metody zalicze-
nia proporcjonalnego nie pozwala odliczyæ od podatku przedsiêbiorstwa g³ównego strat ponoszonych przez
zak³ad zagraniczny, podczas gdy mo¿e wykazywaæ takie straty, je¿eli generuje je zak³ad krajowy.

Jest to jedynie ewentualnoœæ do rozwa¿enia, zaœ istota umowy, nad której ratyfikacj¹ debatujemy, to,
najogólniej rzecz ujmuj¹c, u³atwienie procesu p³acenia podatków. W moim przekonaniu jest to wystar-
czaj¹ca przyczyna, aby wyraziæ zgodê na tê ratyfikacjê. Dziêkujê za uwagê.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 62. posiedzenia Senatu 227



Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym drugim porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeszcze nie otarliœmy ³ez po aferze z upadkiem przemys³u stoczniowego, a ju¿ koalicja rz¹dz¹ca gotuje

nam now¹ aferê – ze sprzeda¿¹ przemys³u elektroenergetycznego. A¿ ciarki przechodz¹, jak przygl¹damy
siê planom prywatyzacyjnym ministra Aleksandra Grada. Chce sprzedawaæ i prywatyzowaæ wszystko, co
popadnie: zak³ady chemiczne, azotowe, spó³ki energetyczne i koncerny paliwowe, Lotos, Zak³ady Azoto-
we w Kêdzierzynie czy Zak³ady Chemiczne „Police”. To tylko niektóre z ponad szeœciuset propozycji pry-
watyzacyjnych Skarbu Pañstwa. Co wiêcej, Ministerstwo Skarbu Pañstwa chce prywatyzowaæ tak¿e
KGHM „Polska MiedŸ”, z której roczny dochód w drodze dywidendy przekracza wartoœæ prywatyzacji.
A gdzie strategiczne bezpieczeñstwo kraju? Jak mo¿na takie firmy jak Enea, Tauron czy choæby PGE
sprzedawaæ dla jednorazowego zysku i rozdawaæ udzia³y zagranicznym inwestorom, pozwalaj¹c jedno-
czeœnie na spekulacje co do cen dostarczanej do Polski energii?

Znowu, jak w czasach premierów Buzka i Millera, s³owo „prywatyzacja” nie oznacza nic innego jak tyl-
ko: wyprzeda¿. A za wyprzeda¿¹ id¹ masowe zwolnienia z pracy, likwidacja wielu zak³adów, zerwanie
umów z kooperantami, a tak¿e niedofinansowywanie dziedzin z natury niedochodowych, ale bêd¹cych o-
czkiem w g³owie ka¿dego cywilizowanego narodu, mianowicie kultury i nauki. A co bêdzie za rok, za dwa,
za dziesiêæ, za piêædziesi¹t lat? Rz¹d odpowiada: jakoœ to bêdzie. Tylko pogratulowaæ takiego myœlenia!

Kryzys to z³y czas na wyprzeda¿. Rz¹dowy program prywatyzacji mo¿e przynieœæ bud¿etowi pañstwa
chwilowe korzyœci, ale to oznacza te¿ utratê kontroli przez pañstwo nad strategicznymi spó³kami. Przyspie-
szanie procesów prywatyzacyjnych, by osi¹gn¹æ ponad 36 miliardów z³ na zasypanie dziury bud¿etowej,
jest nierozs¹dne i krótkowzroczne. Szybkie transakcje obarczone s¹ du¿ym ryzykiem tak zwanych wrogich
przejêæ i utraty przez pañstwo kontroli nad strategicznymi dla kraju spó³kami. Taka szalona prywatyzacja
w celu ³atania dziury bud¿etowej nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem dla nieprzemyœlanych dzia³añ.

W odró¿nieniu od polskiego modelu prywatyzacji gospodarki, to jest modelu „wszystko na sprzeda¿”,
w wielu pañstwach Europy koncerny pañstwowe poszerzaj¹ zakres w³asnoœci, przejmuj¹c równie¿ za
granic¹ pañstwowe firmy energetyczne. W Polsce czyni¹ to koncerny niemieckie, francuskie i szwedzkie.
W Europie trwa ca³y czas proces koncentracji, konsolidacji i zwiêkszenia roli narodowych pañstwowych
koncernów gazowych takich jak: Gazprom (Rosja), Gas de France (Francja), Ruhrgas (Niemcy), British
Gas (Wielka Brytania), Statoil (Norwegia), Eni (W³ochy), OMV (Austria), Gasunie (Holandia) czy Distrigaz
(Belgia). Dziêki temu wspomniane pañstwowe giganty zapewniaj¹ mieszkañcom swoich krajów lepsze
warunki w postaci miêdzy innymi tañszego ciep³a i pr¹du dla gospodarstw domowych. W wiêkszoœci pañ-
stw Unii Europejskiej rynki gazowe s¹ chronione jako dobro narodowe, dlatego dyrektywy UE i Komisja
Europejska dopuszczaj¹ pañstwowy system gazownictwa.

O tym, jak to jest wa¿ne, œwiadczy swoista wojna energetyczna na œwiecie. Tak¿e u nas. Przypomnê, ¿e
jeszcze Orlen oficjalnie nie kupi³ pañstwowej rafinerii naftowej w Mo¿ejkach na Litwie, a ju¿ Rosja wstrzy-
ma³a dostawê ropy do tego kraju. Czy to tylko przypadek? To œwiadome zaciskanie pêtli energetycznej na
gospodarce pañstw postsowieckich, które wybra³y w³asn¹ drogê rozwoju.

A jak zachowa siê wobec nas Zachód, kiedy zacznie funkcjonowaæ Gazoci¹g Pó³nocny pod Morzem
Ba³tyckim? Bêdzie on mia³ przepustowoœæ roczn¹ rzêdu 33 miliardów m3 gazu. Tranzyt rosyjskiego gazu
przez Bia³oruœ i Polskê oraz Ukrainê mo¿e byæ wtedy niepotrzebny. Wkrótce tranzytowe znaczenie na-
szych pañstw mo¿e byæ zerowe. Czy nie staniemy wówczas przed „jedynie s³usznym” rozwi¹zaniem prze-
jêcia PGNiG przez Gazprom? Nie od dziœ wiadomo, ¿e pañstwowy Gazprom nie chce byæ eksporterem ga-
zu do Polski i Europy, ale chce szybko przej¹æ polsk¹ czêœæ gazoci¹gu jamalskiego i mieæ bezpoœredni do-
stêp do rynku gazowego Polski, Niemiec i Europy Zachodniej. Rz¹d brytyjski by³ wczeœniej w podobnych
tarapatach, ale w ostatniej chwili udaremni³ przejêcie ruroci¹gów narodowej firmy British Gas.

W œwietle prawa UE mamy pe³n¹ swobodê w wyborze kierunków i zasad funkcjonowania energetyki
i gazownictwa w Polsce. Przypomnê ¿e art. 222 traktatu rzymskiego zabrania Unii Europejskiej narzuca-
nia form w³asnoœci w gospodarce pañstw cz³onkowskich, zaœ dyrektywa gazowa dopuszcza odstêpstwa
od regu³ wolnego rynku dla pañstwa UE posiadaj¹cego jednego zagranicznego dostawcê, który pokrywa
ponad 75% zu¿ycia krajowego. Dyrektywa pozwala równie¿ na³o¿yæ na krajowego dostawcê (PGNiG) zo-
bowi¹zania pañstwa z tytu³u us³ug u¿ytecznoœci publicznej, je¿eli wynika to z koniecznoœci zapewnienia
bezpieczeñstwa energetycznego kraju, ci¹g³oœci dostaw gazu, poziomu cen i energii. W zamian narodowe
przedsiêbiorstwa gazowe o takim statusie mog¹ odmówiæ dostêpu stronie trzeciej (TPA) do sieci krajowej.

Dlatego nale¿y podj¹æ decyzjê o zasadniczej zmianie polityki energetycznej pañstwa przez rozwój na
skalê przemys³ow¹ produkcji ciep³a i pr¹du z w³asnego gazu, zasobów geotermicznych czy biopaliw. Wiel-
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ka nadzieja w z³o¿ach gazu ³upkowego – o ile tylko oka¿e siê, ¿e jego wydobycie jest mo¿liwe, a z³o¿a fakty-
cznie tak du¿e, jak siê szacuje.

S³yszymy, ¿e w przysz³oœci energetyka j¹drowa ma rozwi¹zaæ nasze problemy energetyczne. Ja w to
w¹tpiê. Raz, ¿e to melodia odleg³ej przysz³oœci, a po wtóre, nie staæ nas na ni¹. Tak¿e ze wzglêdów ekologi-
cznych jest ona dla nas nie do przyjêcia.

Zgodnie z za³o¿eniami „Polityki energetycznej Polski do 2025 r.” dominuj¹cym paliwem w polskiej
energetyce d³ugo jeszcze pozostanie wêgiel. Zw³aszcza na po³udniu Polski energetyka powinna nadal
opieraæ siê na wêglu. Tam zak³ady energetyczne znajduj¹ siê blisko kopalñ i wêgiel jest najtañszym pali-
wem. Przysz³oœci¹ górnictwa i energetyki powinny byæ wspólne kompleksy paliwowo-energetyczne. Tylko
takie organizmy gospodarcze maj¹ szansê na rozwijanie nowych technologii spalania wêgla.

Tymczasem Polska, bogata w wêgiel kamienny, zmniejsza jego wydobycie i nie zaopatruje polskich
elektrowni. Zmusza to nas do importu tego w³aœnie surowca z zagranicy, lecz po nieco ni¿szej cenie. Ale ta
ni¿sza cena nie odegra jakiejkolwiek roli, kiedy Polska bêdzie zmuszona importowaæ oko³o 30 milionów t
wêgla rocznie. Te pieni¹dze przejmie, zamiast Skarbu Pañstwa, zagraniczny eksporter. St¹d pytanie: dla-
czego przez trzy lata rz¹d nie dop³aci³ nawet grosza do rozwoju kopalni, by mog³y wydobywaæ wêgiel z ni¿-
szych poziomów i dalej prosperowaæ, zarabiaj¹c na posiadanym surowcu? Teraz jedyna dotacja, jak¹ je-
szcze mo¿emy dostaæ z Unii, jest na likwidacje tych obiektów.

Krótko mówi¹c: bezpieczeñstwo energetyczne to nie tylko sprawa bie¿¹cego i perspektywicznego zao-
patrzenia odbiorców w paliwa i energiê. We wiod¹cych pañstwach œwiata, miêdzy innymi w USA i Rosji,
miar¹ bezpieczeñstwa energetycznego jest wskaŸnik samowystarczalnoœci energetycznej rozumiany ja-
ko stosunek iloœci energii pozyskiwanej z w³asnych zasobów w kraju do iloœci energii zu¿ywanej. W Polsce
wskaŸnik ten nieustannie dramatycznie maleje – o to miejmy pretensje do rz¹du. Tymczasem do tak wy-
znaczanego bezpieczeñstwa nale¿y d¹¿yæ. Dziêkujê za uwagê,
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym trzecim

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
W uchwale w sprawie uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego oddajemy ho³d

tym, którzy w czarn¹ noc okupacji hitlerowskiej i opresji sowieckiej, a nastêpne w latach terroru komuni-
stycznego, nie tracili nadziei i walczyli o woln¹ Polskê. Pierwotnie w uchwale wspominaliœmy tylko ¿o³nie-
rzy Armii Krajowej, w obecnej wersji okazujemy szacunek tak¿e ¿o³nierzom innych formacji, takich jak
miêdzy innymi Bataliony Ch³opskie, Narodowe Si³y Zbrojne, Narodowa Organizacja Wojskowa – jednym
s³owem tym wszystkim polskim bohaterom, którzy w latach 1939–1956 zostali potraktowani jak zdrajcy,
wrogowie narodu czy wrêcz kolaboranci hitlerowskich Niemiec.

Chcia³bym dla pamiêci przysz³ych pokoleñ przypomnieæ tylko jeden aspekt sowieckiej sprawiedliwo-
œci w Polsce w latach stalinowskich, mianowicie czasy prawników bezprawia – sêdziów i prokuratorów
wojskowych, którzy dokonywali zbrodni s¹dowych na polskich patriotach. Wojskowe s¹dy rejonowe,
skierowane przeciwko podziemiu niepodleg³oœciowemu, organizowa³y swego rodzaju bolszewickie spek-
takle przed setkami ludzi spêdzanych do ró¿nych miejsc publicznych po to, aby sterroryzowaæ Polaków.
Odstraszaj¹ce komunikaty o wyrokach œmierci na polskich patriotach drukowano w nak³adzie dziesiê-
ciu, piêtnastu tysiêcy egzemplarzy, zupe³nie jak w okresie okupacji hitlerowskiej, i wieszano je w miej-
scach publicznych.

Dziêki dzia³alnoœci pionu naukowego Instytutu Pamiêci Narodowej przebadano obecne archiwa wspo-
mnianych wojskowych s¹dów rejonowych, pod które podlegali nie tylko wojskowi, czyli oficerowie
i ¿o³nierze drugiej konspiracji niepodleg³oœciowej, dezerterzy z wojska czy z milicji. Stawiali przed nimi te¿
cywile, nawet m³odzie¿ gimnazjalna oskar¿ona o dzia³anie maj¹ce na celu, jak to siê mówi³o, obalenie
w³adzy ludowej. Jedn¹ z pierwszych publikacji jest indeks represjonowanych. Pracownicy wszystkich
oddzia³ów IPN podczas przegl¹dania zachowanych aktów WSR i wydzielania z nich wyroków œmierci z po-
wodów politycznych, odkryli, ¿e wiêkszoœæ tych wyroków zosta³a wykonana.

Ten modelowy trybuna³ by³ ca³kowicie podporz¹dkowany bezpiece i w³adzom politycznym. Kierowali
nim Sowieci maj¹cy zmienione polskie nazwiska. Ci pseudo-Polacy po wype³nieniu zadañ wracali do swej
sowieckiej ojczyzny. Najczêœciej nie mieli ¿adnych kwalifikacji prawniczych. Wœród sowieckich „prawni-
ków” byli miêdzy innymi weterani wojny polsko-bolszewickiej. Wielu z nich by³o pochodzenia ¿ydowskiego.

Na szczególn¹ uwagê w tym gronie zas³uguje komunistyczny sêdzia pochodzenia ukraiñskiego W³odzi-
mierz Ostapowicz, który tylko w latach 1946–1947 skaza³ na œmieræ „w imieniu Rzeczypospolitej” ponad
dwustu polskich patriotów. Wiêkszoœæ skazanych rozstrzelano lub powieszono. Nazywano Ostapowicza
sêdzi¹ „Œmieræ”.

Mówiê o tym, abyœmy z wiêksz¹ odwag¹ przypominali zbrodnie komunistyczne. Dziœ ju¿ nie musimy
walczyæ z cenzur¹, ale z wyrachowan¹ obojêtnoœci¹. Na szczêœcie nie brakuje ludzi aktywnych, którzy siê
nie poddaj¹. Wielu z nich pracuje w Instytucie Pamiêci Narodowej. Chcia³bym podkreœliæ z naciskiem, ¿e
to dobrze, i¿ wspominamy ofiary nazizmu, oddajemy czêœæ ofiarom Szoah, ale nie mo¿e to odbywaæ siê ko-
sztem zapomnienia ofiar komunizmu.

Tu wspomnê o tym, ¿e w odró¿nieniu od nazizmu komunizm nie zosta³ definitywnie pokonany, os¹dzo-
ny i uznany za zbrodniê przeciwko ludzkoœci. ¯aden ze zbrodniarzy komunistycznych nie zosta³ pozosta-
wiony przed s¹dem i skazany. W niektórych pañstwach, takich jak Chiny, Kuba, Pó³nocna Korea czy
Wietnam, komunizm jest nadal systemem pañstwowym. W wielu innych zwolennicy komunizmu docho-
dz¹ do w³adzy w chwili, gdy system ten upada. Poza tym obecna klasa polityczna, zarówno na Zachodzie,
jak i na Wschodzie, skompromitowa³a siê w przesz³oœci wspó³prac¹ z Moskw¹, a teraz robi wszystko, by
wymazaæ ten rozdzia³ historii z publicznej pamiêci. Dlatego nasza uchwa³a ma w czêœci to w³aœnie pod-
kreœliæ. Najwy¿szy ju¿ czas, aby ustanowiæ Miêdzynarodowy Dzieñ Pamiêci Ofiar Komunizmu. Dziêkujê
za uwagê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Na pocz¹tek – kilka s³ów przypomnienia. Kiedy w lipcu uchwalaliœmy w Senacie ustawy powodziowe,

apelowa³em, aby obj¹æ nimi nie tylko incydentalne majowe i czerwcowe szkody, ale i wszystkie inne tego
rodzaju dramatyczne sytuacje spowodowane przez klêski ¿ywio³owe w przysz³oœci. Apelowa³em
bezskutecznie. W odpowiedzi MSWiA twierdzi³o, ¿e mamy odpowiednie ustawy, a obecna sytuacja jest
wyj¹tkowa, ¿e chodzi jedynie o kilka gmin, o Sandomierz i Wilków.

No i mamy Bogatyniê, prawie dwudziestotysiêczne miasto, gdzie gwa³towne, kilkunastogodzinne
opady deszczu spowodowa³y, ¿e niedu¿a, lokalna rzeka Miedzianka zniszczy³a 3/4 terenu miasta.

Œci¹gamy pos³ów z wakacji, nowelizujemy ustawê, co ma pozwoliæ natychmiast przyjœæ z pomoc¹
wszystkim powodzianom. Ale znowu ta specustawa ma obowi¹zywaæ tylko do koñca bie¿¹cego roku.

Wszystko wskazuje na to, ¿e takie ulewy i inne kataklizmy bêd¹ zdarzaæ siê w naszym kraju coraz
czêœciej, dlatego nie tylko ustawy, ale i s³u¿by ratownicze oraz struktury pañstwa powinny byæ przy-
gotowane w taki sposób, ¿eby na ka¿de tego rodzaju zjawisko pogodowe mo¿na by³o reagowaæ natych-
miast. Chodzi o to, aby na wszelkiego rodzaju pomoc nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.

Niestety, przypadek Bogatyni œwiadczy o kompletnej niewydolnoœci s³u¿b pañstwowych. Ile czasu
musieli czekaæ mieszkañcy na pierwsz¹ pomoc? Dopiero dramatyczne apele burmistrza Bogatyni
przekazywane za poœrednictwem telewizji spowodowa³y, ¿e pojawi³y siê wiêksze si³y wojska, aby ratowaæ
kilka tysiêcy ludzi, których ¿ycie by³o zagro¿one. Wniosek jest tylko jeden: polskie pañstwo jest bardzo
s³abe, administracja pañstwowa dzia³a fatalnie, brakuje sprawnego sprzêtu, nie ma odpowiednio
wyszkolonej formacji wojskowej, a sytuacjê zawsze ratuje tak zwane pospolite ruszenie. Najwy¿szy ju¿
czas, aby NIK przeprowadzi³a kontrolê dzia³añ wszystkich s³u¿b ratowniczych i administracji publiczne
– w tym w szczególnoœci rz¹dowej – w przypadkach tegorocznych klêsk ¿ywio³owych i mo¿liwie jak naj-
szybciej upubliczni³a wyniki tej kontroli. W nastêpstwie i na podstawie wyników kontroli parlament
powinien uchwaliæ odpowiednie ustawy, które we w³aœciwy sposób przygotuj¹ nas na tego rodzaju kata-
strofalne zdarzenia w przysz³oœci.

Nie mogê zgodziæ siê na to, by rz¹d przerzuca³ odpowiedzialnoœæ za wszystko co z³e, na samorz¹dy
lokalne. A takie by³y wypowiedzi ministra Jerzego Millera i prezydenta Komorowskiego, którzy zrzucali
odpowiedzialnoœæ na burmistrza Bogatyni. Tymczasem burmistrz twierdzi³, ¿e nie by³o ostrze¿enia przed
powodzi¹, a informacje o deszczu podane tu¿ przed ulewami w ¿aden sposób nie mog³y zapobiec
katastrofie. Nie chodzi o to, ¿e nie wszyscy uwierzyli czy ¿e mo¿e ktoœ siê za ma³o przej¹³ – jak twierdzi
Miller – tylko o to, ¿e fala przysz³a b³yskawicznie.

Przypomnê, ¿e do czasu naszej nowelizacji powodzianom z Bogatyni i Zgorzelca nie przys³ugiwa³o na
przyk³ad prawo do preferencyjnych kredytów dla w³aœcicieli zniszczonych budynków czy zwolnienia
z op³aty skarbowej dotycz¹cej dokumentów i czynnoœci podejmowanych w sprawach zwi¹zanych z po-
wodzi¹. Drobni przedsiêbiorcy nie mogli dostaæ 50 tysiêcy z³ na odbudowê firmy. Wszystko koñczy³o siê
na pomocy doraŸnej. Dlatego zwo³ano nadzwyczajne posiedzenie Sejmu – by umo¿liwiæ mieszkañcom
Bogatyni i Zgorzelca skorzystanie z dobrodziejstwa ustawy.

Przypomnê, ¿e wczoraj uchwaliliœmy w Senacie ustawê o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych
skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r. Zak³ada ona, miêdzy innymi, udzielanie wsparcia w wy-
sokoœci do 50 tysiêcy z³ w formie po¿yczki w³aœcicielom ma³ych firm, które ucierpia³y z powodu powodzi.
Pomoc ma byæ skierowana do ma³ych firm, zatrudniaj¹cych do piêædziesiêciu osób, na przyk³ad ro-
dzinnych sklepów, warsztatów us³ugowych itp. Przepisy projektowanej ustawy skierowane s¹ do firm
„prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wytwórcz¹, us³ugow¹ lub handlow¹”. Objête s¹ nimi równie¿,
miêdzy innymi, gospodarstwa agroturystyczne. O po¿yczkê mog¹ wyst¹piæ te przedsiêbiorstwa, które
przed tegoroczn¹ powodzi¹ nie by³y w stanie upad³oœci. Ustawa obejmuje równie¿ przypadki poniesienia
szkody w wyniku osuniêæ ziemi wywo³anych opadami atmosferycznymi, które mia³y miejsce w maju
i czerwcu 2010 r.

Na koniec chcia³bym odnieœæ siê do wypowiedzi premiera, w której skomentowa³ on obawê o frek-
wencjê ze strony pos³ów przebywaj¹cych na urlopach. Przypomnê, ¿e stawi³o siê ponad trzystu dwu-
dziestu pos³ów. Wszyscy przyznali, ¿e nie by³o w tej sprawie ¿adnych sprzeciwów, ¿e ani treœæ nowelizacji,
ani fakt potrzeby udzielenia pomocy powodzianom nie budzi³y kontrowersji i wszyscy byli za. Jednak
premier Tusk, wypowiadaj¹c siê w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, na które pos³owie
musieli przybyæ z urlopów, powiedzia³, ¿e „nie nale¿y ubolewaæ nad tym, ¿e pos³owie musieli na chwilê
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przerwaæ k¹piel w Ba³tyku i przyjechaæ na jeden dzieñ. Jakaœ wielka tragedia im siê przecie¿ nie dzieje”.
W tych s³owach mamy przyk³ad typowej dla premiera oceny sytuacji, czyli zrzucania odpowiedzialnoœci
na innych. A przecie¿ to z jego powodu ograniczono zakres lipcowej ustawy tylko do przypadków
zwi¹zanych z wydarzeniami powodzi z maja i czerwca; przecie¿ to rz¹d nie zgodzi³ siê na objêcie ustaw¹
podobnych dramatów w przysz³oœci. Prawd¹ jest, ¿e parlament nie jest jedynym odpowiedzialnym za
uchwalane buble prawne, swój powa¿ny wk³ad ma te¿ koalicyjny rz¹d PO – PSL. Miejmy nadziejê, ¿e po
1 stycznia 2011 r. nie wydarzy siê nic, co by spowodowa³o kolejn¹ nowelizacjê obecnej specustawy.
Dziêkujê za uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

Oœwiadczenie skierowane do minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego uwagami studentów zwracam siê do Pani
z uprzejm¹ proœb¹ o przeanalizowanie nastêpuj¹cego problemu.

Od 2007 r. w Polsce obowi¹zuje trzystopniowy system studiów, tak zwany system boloñski. W jego ra-
mach s¹ studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Pierwsze z nich trwaj¹ trzy lata. Nastêpnie stu-
dent stara siê dostaæ na studia magisterskie, które trwaj¹ dwa lata. Z regu³y, tak jak by³o przed reform¹,
student kontynuuje naukê na studiach magisterskich na tym samym wydziale. Ale absolwent studiów
zawodowych, czyli licencjackich, traci na trzy miesi¹ce status studenta, gdy¿ musi oddaæ legitymacjê. I,
co za tym idzie, traci wszelkie zni¿ki i przywileje, na przyk³ad trudno mu podj¹æ jak¹kolwiek sezonow¹
pracê, poniewa¿ pracodawcy szukaj¹ z regu³y studentów na czas wakacji.

Czy nie powinno siê wprowadziæ przepisu, który pozwala³by absolwentowi studiów licencjackich za-
chowaæ status studenta do koñca wrzeœnia danego roku? Jeœli rozpocznie on studia magisterskie, nadal
bêdzie studentem. Co wiêcej, zredukowane zostan¹ koszty wydawania nowych legitymacji studenckich
na tym samym wydziale, gdy¿ wystarczy je wtedy tylko przed³u¿yæ.

Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego dostrzega przedstawiony problem, a jeœli tak, jak ma
zamiar go rozwi¹zaæ?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Dorotê Arciszewsk¹-Mielewczyk

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Sprawa, która chcia³abym przybli¿yæ w niniejszym oœwiadczeniu, dotyczy problematyki zwi¹zanej z pobie-
raniem op³at za umówienie siê na spotkanie z konsulem w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W celu uzyskania wizy amerykañskiej (a w³aœciwie jej promesy) obywatele polscy zobowi¹zani s¹
spe³niæ wiele formalnoœci, w tym stawiæ siê do ambasady USA po to, aby odbyæ z konsulem rozmowê.
Otó¿, jak wynika z zamieszczonych na stronie internetowej informacji, jedyn¹ mo¿liwoœci¹ umówienia
siê na rozmowê z konsulem amerykañskim w Polsce jest wykonanie telefonu pod wskazany numer. Cena
rozmowy wynosi 4 z³ plus 22% VAT za minutê. Rozmowa telefoniczna trwa przeciêtnie oko³o dziesiêciu
minut, zatem przeciêtny koszt umówienia siê z konsulem wynosi oko³o 48,80 z³. Istnieje te¿ mo¿liwoœæ
zap³acenia 22 z³ za siedem minut rozmowy przez obci¹¿enie karty Visa lub MasterCard za wykonanie te-
lefonu pod numer +48 22 523 2000. Zastanawiaj¹cy jest fakt, i¿ ostatnia mo¿liwoœæ nie zosta³a opisana
na stronie internetowej ambasady w jêzyku angielskim. Czy to przeoczenie, czy te¿ niemo¿noœæ ta wynika
z przyczyn obiektywnych?

Jak wynika z mojej analizy przeprowadzonej w przedmiotowym zakresie, w krajach europejskich fun-
kcjonuj¹ dwa modele umawiania siê na spotkania z konsulem – przez telefon oraz z wykorzystaniem in-
ternetu. Polska jest jednym z niewielu krajów nale¿¹cych do strefy Schengen, w którym niemo¿liwe jest
umówienie siê na rozmowê z wykorzystaniem strony internetowej. Wykorzystanie tego ostatniego œrodka
komunikacji bez w¹tpienia pozwoli³oby obni¿yæ i tak niema³e koszty starañ o promesê wizy, poniewa¿
sam koszt rozmowy telefonicznej jest stosunkowo du¿y.

Z uwagi na powy¿sze proszê o informacjê, dlaczego w Polsce nie mo¿na umówiæ siê na spotkanie z kon-
sulem, u¿ywaj¹c internetu, tylko trzeba korzystaæ z odp³atnej drogi – telefonu (stacjonarnego lub komór-
kowego). Drugie z pytañ dotyczy ceny rozmowy. Dlaczego jest ona taka wysoka?

Z powa¿aniem
Dorota Arciszewska-Mielewczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Mieczys³awa Augustyna

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnê zainteresowaæ Pana problemem, z którym zwróci³ siê do mnie mieszkaniec Pi³y, bêd¹cy

w zwi¹zku ma³¿eñskim z obywatelk¹ Tajlandii. Z dokumentów, które przedstawi³, wynika, ¿e w polskim
systemie prawnym istnieje luka. W przypadku ma³¿eñstw mieszanych, czyli obywatela (-ki) Polski z oby-
watelem (-k¹) innego pañstwa, ta luka w prawie umo¿liwia wywo¿enie polskich dzieci poza granice kraju
bez zgody obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

W zaistnia³ej sytuacji kobieta, która dopuœci³a siê uprowadzenia dziecka do Tajlandii i nie zamierza
zmieniaæ miejsca pobytu, czuje siê bezkarna od dwudziestu jeden miesiêcy, poniewa¿ w chwili przekro-
czenia polskiej granicy posiada³a paszport dziecka i nie zosta³y jej odebrane prawa rodzicielskie.

Z moich obserwacji wynika, ¿e nie jest to jedyna sprawa, w której obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
bezskutecznie stara siê o odzyskanie uprowadzonego dziecka.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z zapytaniem, czy Ministerstwo Spraw Zagrani-
cznych ma w planach dokonanie zmian maj¹cych na celu zwiêkszenie bezpieczeñstwa polskich dzieci
i równoprawnego traktowania praw rodziców z ma³¿eñstw mieszanych.

Zwracam siê równie¿ z proœb¹ o informacjê na temat sytuacji zameldowanego w Pile Morgana B., który
bez zgody ojca, pana Adama B., przebywa w Tajlandii.

Bêdê wdziêczny za odpowiedŸ na postawione przeze mnie pytania.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Przemys³awa B³aszczyka

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Zwracam siê do Pana Premiera z problemem, który nurtuje wiele osób, myœlê, ¿e w ca³ej Polsce, ale bez-
poœrednio do moich biur zg³osili siê mieszkañcy £êczycy. Wiem jednak, i¿ ten sam dylemat istnieje miê-
dzy innymi w pobliskim Zgierzu.

Rada Miasta £êczyca w dniu 29 lipca 2010 r. uchwa³¹ nr LIX/429/10 przyjê³a stanowisko wyra¿aj¹ce
sprzeciw wobec legalnego obrotu substancjami chemicznymi o dzia³aniu podobnym do dzia³ania narko-
tyków, tak zwanymi dopalaczami, na terenie miasta. Na podstawie obowi¹zuj¹cego prawa rada miasta
nie mo¿e przyj¹æ uchwa³y o zakazie handlu tymi substancjami.

Bior¹c pod uwagê powy¿sz¹ sytuacjê, chcia³bym zapytaæ, jakie dzia³ania podejmie rz¹d, aby ograni-
czyæ lub wrêcz zlikwidowaæ handel dopalaczami.

Wobec powy¿szego zwracam siê z proœb¹ do Pana Premiera o wyjaœnienie tej wa¿nej sprawy.

Z powa¿aniem
Przemys³aw B³aszczyk
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W imieniu Warmiñsko-Mazurskiej Izby Rolniczej kierujê do Pana proœbê o dokonanie wyk³adni art. 48

pkt 5 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. – Prawo ³owieckie (DzU 05.127.1066 z póŸn. zm.), który doty-
czy odszkodowañ za szkody wywo³ane w uprawach znajduj¹cych siê w s¹siedztwie lasów.

Cz³onkowie Warmiñsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wskazuj¹, ¿e brak jednoznacznej interpretacji pojê-
cia „bezpoœrednie s¹siedztwo lasu” od lat wywo³uje konflikty pomiêdzy rolnikami a leœnikami. Termin
„bezpoœrednie s¹siedztwo lasu” jest na tyle niejasny, ¿e pozwala na ró¿norakie jego definiowanie. Dodat-
kowo ustawa – Prawo ³owieckie uprzywilejowuje myœliwych i leœników. Ko³a ³owieckie wytyczaj¹ granicê
s¹siedztwa upraw z lasem wed³ug linii horyzontu, co – jak podkreœlaj¹ zainteresowani – dyskryminuje
rolników. Niejasnoœæ pojêcia „bezpoœrednie s¹siedztwo lasu” jest przyczyn¹ wielu sporów i zatargów, któ-
rych mo¿na by unikn¹æ przez skonkretyzowanie niniejszego zapisu. To skonkretyzowanie u³atwi równie¿
pracê izbie rolniczej, która uczestniczy w szacowaniu szkód w uprawach.

Dlatego te¿ kierujê do Pana Ministra proœbê o interpretacjê pojêcia „bezpoœrednie s¹siedztwo lasu”.

Z powa¿aniem
Ryszard Górecki
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Góreckiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Wielce Szanowny Panie Ministrze!
My, ni¿ej podpisani senatorowie: Ryszard J. Górecki, Ryszard Knosala, Piotr Wach, Edmund Wittbrodt,

pragniemy wyraziæ serdeczne podziêkowania Panu Ministrowi za pomoc w zorganizowaniu w dniu dzi-
siejszym spotkania z pani¹ wiceminister Hann¹ Majszczyk. Przedmiotem spotkania by³a dyskusja na te-
mat finansowania nauki w Polsce. W tej sprawie ostatnio zwróci³a siê do nas, parlamentarzystów, korpo-
racja uczonych Polskiej Akademii Nauk. W kierowanym do nas apelu chodzi o podjêcie inicjatywy, która
doprowadzi do znacz¹cego wzrostu nak³adów na badania naukowe. Sami wywodzimy siê ze œrodowiska
naukowego i obawiamy siê, ¿e bez znacz¹cego wzrostu nak³adów na szeroko pojmowan¹ naukê ostatnio
przeprowadzana reforma oka¿e siê niebawem kolejn¹ niewykorzystan¹ szans¹ na modernizacyjne prze-
miany w kraju, tak oczekiwane przez wszystkich.

Aby przeprowadzana reforma nauki przynios³a realne efekty, potrzebne jest powszechne zrozumienie
znaczenia, jakie dla rozwoju kraju ma wysoki poziom szkolnictwa wy¿szego i badañ naukowych. Dlatego
uwa¿amy, ¿e konieczna jest podobna do konsensusu w kwestii nak³adów na obronê narodow¹, osi¹gniê-
tego po przyjêciu Polski do NATO, ponadpartyjna zgodna w sprawie wzrostu do roku 2015 nak³adów na
badania i rozwój (B+R.) z bud¿etu pañstwa do wysokoœci 1% PKB.

Ze strony wielu œrodowisk otrzymujemy liczne sygna³y o dramatycznie trudnej sytuacji finansowej w sfe-
rze nauki. Zapowiadany przez pana premiera w kwietniu 2008 r. sta³y wzrost nak³adów na naukê i szkolni-
ctwo wy¿sze do poziomu co najmniej 2% PKB w roku 2013 (³¹cznie z dotacjami z UE) zosta³ przyjêty przez œro-
dowisko naukowe z wielk¹ nadziej¹. Wyra¿amy nadziejê, ¿e ta deklaracja znajdzie odzwierciedlenie w aktual-
nejpolityce rz¹du.Jesteœmyprzekonani, ¿edla œrodowiskanaukowego,którewielokrotnie zabiera³opublicz-
nie g³os w istotnych dla kraju sprawach, bêdzie to bodziec motywuj¹cy do jeszcze pe³niejszego w³¹czenia siê
w dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania wêz³owych problemów naszego pañstwa.

Z powa¿aniem
prof. Ryszard J. Górecki
prof. Ryszard Knosala
prof. Piotr Wach
prof. Edmund Wittbrodt
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Górskiego

Oœwiadczenie skierowane do przewodnicz¹cego Komisji Nadzoru Finansowego Stanis³awa Kluzy

Szanowny Panie Przewodnicz¹cy!
Od rolników z terenu mojego okrêgu wyborczego otrzymujê skargi dotycz¹ce niew³aœciwych praktyk

niektórych zak³adów ubezpieczeñ, polegaj¹cych na uzale¿nianiu wyp³aty odszkodowania z tytu³u obo-
wi¹zkowego ubezpieczenia budynków rolniczych od wykazania przez rolnika faktu posiadania w³asnoœci
gospodarstwa rolnego. Tymczasem ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi¹zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU
z 2003 r. nr 124, poz. 1152 ze zm.) w odniesieniu do tej sytuacji wymaga posiadania b¹dŸ wspó³posiada-
nia gospodarstwa rolnego.

Moim zdaniem, skoro obowi¹zek zap³aty sk³adki ubezpieczeniowej na rzecz zak³adu ubezpieczeñ ob-
ci¹¿a ka¿dego posiadacza, a nie tylko w³aœciciela gospodarstwa rolnego, to w wypadku zdarzenia losowe-
go objêtego ubezpieczeniem – gdy w jego konsekwencji zosta³y zniszczone b¹dŸ uszkodzone budynki rol-
nicze – uzale¿nianie wyp³aty odszkodowania przez zak³ad ubezpieczeñ od wykazania przez rolnika naby-
cia w³asnoœci gospodarstwa rolnego jest bezprawne.

Nadmieniam, i¿ na terenie mojego okrêgu wyborczego wielu rolników jest posiadaczami (czêstokroæ
samoistnymi) gospodarstw rolnych, jednak z ró¿nych przyczyn nie maj¹ oni potwierdzenia nabycia w³as-
noœci posiadanego gospodarstwa rolnego.

Z uwagi na powy¿sze, zwracam siê do Pana Przewodnicz¹cego z nastêpuj¹cym pytaniem: czy w ramach
nadzoru ubezpieczeniowego Komisja Nadzoru Finansowego zamierza podj¹æ dzia³ania zobowi¹zuj¹ce za-
k³ady ubezpieczeñ do zaprzestania wy¿ej opisanej niew³aœciwej praktyki?

Z powa¿aniem
Henryk Górski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Gruszczyñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Choroba Niemanna-Picka typ C jest rzadk¹ chorob¹ genetyczn¹ atakuj¹c¹ mózg. Na skutek tej choro-

by mózg wy³¹cza po kolei wszystkie procesy ¿yciowe: dzieci przestaj¹ chodziæ, mówiæ, prze³ykaæ… W koñ-
cu umieraj¹. Na tê chorobê cierpi w Polsce oko³o dwadzieœciorga dzieci.

Jedyn¹ dla nich szans¹ na prze¿ycie jest stosowanie leku o nazwie Zavesca. Lek ten zosta³ w styczniu
2009 r. zarejestrowany przez Komisjê Europejsk¹, ale pomimo usilnych starañ rodziców chorych dzieci
nie jest do tej pory refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Obecna cena lekarstwa wynosi
35.500 z³ za jedno opakowanie wystarczaj¹ce na 42 dni; kuracja zaœ (w zale¿noœci od przypadku) powin-
na trwaæ minimum 12 miesiêcy.

Rodzice chorych dzieci nie s¹ w stanie sami pokrywaæ kosztów ich leczenia. Twierdz¹ tak¿e, ¿e w kwiet-
niu tego roku zosta³y przes³ane do Ministerstwa Zdrowia wszystkie wymagane dokumenty w celu utwo-
rzenia programu zdrowotnego leczenia dzieci z chorob¹ Niemanna-Picka typu C z zastosowaniem leku
Zavesca. Niestety, do dnia dzisiejszego nie otrzymali decyzji w tej sprawie.

Dziesiêcioletnia gnieŸnianka, Eliza B., dziêki ogromnej determinacji rodziców, a tak¿e zaanga¿owaniu
i hojnoœci wielu ludzi wielkiego serca, od 12 wrzeœnia 2009 r. otrzymuje lek Zavesca. Ju¿ po trzech mie-
si¹cach jego za¿ywania neurolog stwierdzi³ poprawê stanu zdrowia dziewczynki. Znacznie zmniejszy³a
siê liczba napadów padaczki i Eliza samodzielnie porusza siê po mieszkaniu. Rodzicom Elizy, którzy
w wyniku tej samej choroby stracili starsze dziecko, pozostaje jedynie nadzieja, ¿e zanim zapas leku siê
wyczerpie, NFZ uruchomi program, dziêki któremu dziewczynka bêdzie mog³a kontynuowaæ kuracjê.

Zwracam siê zatem do Pani Minister z proœb¹ o podjêcie jak najszybszych dzia³añ maj¹cych na celu ut-
worzenie i wdro¿enie programu terapii zdrowotnej dla dzieci z t¹ chorob¹.

Z powa¿aniem
Piotr Gruszczyñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Tadeusza Gruszkê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Za zgod¹ Rady Miasta Rybnika Skarb Pañstwa otrzyma³ w drodze darowizny dzia³kê komunaln¹ przy

ul. J. Pi³sudskiego, któr¹ miasto Rybnik dodatkowo, kosztem 3 milionów 200 tysiêcy z³, przygotowa³o
i wyposa¿y³o w media w celu rozpoczêcia budowy przysz³ego s¹du. Codziennie obserwujê postêp prac bu-
dowlanych, których tempo pozwala mieæ nadziejê, ¿e planowany termin oddania budynku do u¿ytku zo-
stanie dotrzymany.

Jednak¿e obawiam siê, ¿e sukces Rybnika w realizacji budowy s¹du staje siê podstaw¹ niepokoj¹cej
sytuacji. Od pewnego czasu dochodzi do marginalizacji Oœrodka Zamiejscowego w Rybniku S¹du Okrê-
gowego w Gliwicach, polegaj¹cej na ograniczaniu zakresu rzeczowego spraw rozpoznawanych przez ryb-
nicki oœrodek i przenoszeniu ich do Gliwic, nie zwa¿aj¹c przy tym na utrudnienia, jakie niesie to dla spo-
³ecznoœci aglomeracji rybnickiej. By uzdrowiæ tê sytuacjê, uwa¿am, ¿e wraz z oddaniem do u¿ytku budyn-
ku s¹du nale¿a³oby Oœrodek Zamiejscowy w Rybniku przekszta³ciæ w S¹d Okrêgowy. Przysz³y s¹d obe-
jmowa³by swym zasiêgiem piêæ s¹dów rejonowych: w Jastrzêbiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzis³a-
wiu Œl¹skim i ¯orach. Mia³by te¿ zapewnion¹ kadrê s¹downicz¹, gdy¿ obecnie z Rybnika i okolic do s¹du
w Gliwicach doje¿d¿a jedenastu sêdziów.

Maj¹c na uwadze powy¿sze, w imieniu mieszkañców subregionu rybnickiego, Rady Miasta Rybnika
oraz w³asnym proszê Pana Ministra o podjêcie takich dzia³añ, by z dniem oddania do u¿ytku nowego bu-
dynku s¹du móg³by w nim funkcjonowaæ S¹d Okrêgowy w Rybniku.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Gruszka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Uci¹¿liwemu lokatorowi, który zalega z zap³at¹ czynszu, innych op³at b¹dŸ zak³óca porz¹dek domowy,

w³aœciciel mo¿e wypowiedzieæ umowê najmu. Gdy wówczas lokator dobrowolnie siê nie wyprowadzi, w³a-
œciciel ma prawo wyst¹piæ o jego eksmisjê. Eksmisja polega na przymusowym usuniêciu najemcy z za-
jmowanego mieszkania i prowadzona jest wy³¹cznie na podstawie wyroku s¹du, który zostaje wydany po
przeprowadzeniu sprawy z powództwa w³aœciciela lokalu. W wyroku nakazuj¹cym opró¿nienie lokalu
s¹d orzeka o tym, czy eksmitowany ma prawo do lokalu specjalnego. Bada z urzêdu, czy zachodz¹ prze-
s³anki do przyznania takiego lokalu, zwracaj¹c przy tym uwagê na dotychczasowy sposób korzystania
z mieszkania przez osobê eksmitowan¹, a tak¿e na jej szczególn¹ sytuacjê rodzinn¹ i materialn¹. S¹d nie
mo¿e orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec kobiety w ci¹¿y, ma³oletniego,
niepe³nosprawnego lub ubezw³asnowolnionego oraz wobec osób sprawuj¹cych nad nimi opiekê i wspól-
nie z nimi mieszkaj¹cych. Nie mo¿e równie¿ tego zrobiæ w stosunku do emerytów i rencistów spe³nia-
j¹cych kryteria do otrzymania œwiadczenia z pomocy spo³ecznej, bezrobotnych oraz osób, które spe³niaj¹
wymogi okreœlone przez radê gminy w drodze uchwa³y, chyba ¿e mog³yby zamieszkaæ w innym lokalu ni¿
do tej pory.

W zwi¹zku z powy¿szym nieskuteczna staje siê tzw. eksmisja na bruk osoby bezrobotnej w momencie,
gdy w³aœciciel – najczêœciej gmina – nie mo¿e zagwarantowaæ socjalnego lokalu zastêpczego. Niestety, zna-
jomoœæ tej regulacji jest nagminnie wykorzystywana w sposób sprzeczny z za³o¿eniami legislacyjnymi.

Nale¿a³oby nadaæ odpowiedni, zindywidualizowany rygor przyznawania lokali socjalnych osobom eks-
mitowanym, które pozostaj¹ bezrobotne. W obecnym stanie prawnym, przy za³o¿eniu, ¿e gminy nie dys-
ponuj¹ znaczn¹, czyli wystarczaj¹c¹, liczb¹ lokali socjalnych, najprostszym sposobem unikniêcia eks-
misji jest zarejestrowanie siê w urzêdzie pracy. Taka sytuacja nie powinna mieæ miejsca.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do niezwykle cenionych produktów regionalnych nale¿¹ nalewki. Specja³y te, przygotowywane na bazie

starych receptur, trafiaj¹ w gusta niejednego smakosza. W wielu polskich domach wytwarzane s¹ nalewki
o wysokich walorach, które pod wzglêdem jakoœci przewy¿szaj¹ te produkowane na skalê krajow¹.

Uregulowania prawne nie przewiduj¹ uproszczenia procedur przyznawania odpowiednich pozwoleñ,
koncesji drobnym wytwórcom, dla których wp³ywy ze sprzeda¿y nalewek stanowi³yby jedynie uzupe³nie-
nie domowego bud¿etu. Odpowiednie rozporz¹dzenia prawne, które pozwol¹ na sprzeda¿ nalewek w wa-
runkach domowych, bêd¹ szczególnie korzystne dla gospodarstw agroturystycznych i uatrakcyjni¹ ofer-
tê turystyczn¹ polskiej wsi o te tradycyjne specja³y.

Produkty regionalne ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem. Na dowód tego warto wymieniæ Pomorskie
Œwiêto Produktu Tradycyjnego w Gdañsku-Oliwie, którego tegoroczna, czwarta ju¿, edycja przyci¹gnê³a
t³umy mieszkañców Trójmiasta, i nie tylko. Wyró¿niaj¹cymi siê produktami spoœród licznych specja³ów
by³y w³aœnie tradycyjne nalewki. W czasie tego œwiêta, tudzie¿ innych konkursów kulinarnych czy festi-
wali, promuje siê lokalne specja³y, a nastêpnie czyni siê je dla potencjalnych nabywców niedostêpnymi.
Jest to niew¹tpliwie sprzeczne z interesem ich wytwórców oraz zawê¿a ofertê turystyczn¹, zwi¹zan¹
z dziedzictwem kulinarnym naszego kraju.

Warto zauwa¿yæ, ¿e inne kraje Unii Europejskiej znalaz³y rozwi¹zanie tego problemu, wprowadzaj¹c
odpowiednio uproszczone przepisy, które umo¿liwiaj¹ gospodarzom sprzeda¿ produktów tradycyjnych
i regionalnych.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do ministra
sportu i turystyki Adama Giersza

Szanowni Panowie Ministrowie!
W Polsce jest obecnie oko³o dziesiêciu tysiêcy gospodarstw agroturystycznych. Oznacza to, ¿e tego ty-

pu dzia³alnoœci¹ zajmuje siê nieco mniej ni¿ 0,5% gospodarstw rolnych w kraju. Odsetek ten utrzymuje
siê na mniej wiêcej sta³ym poziomie. Sposobem na zwiêkszenie zainteresowania turystów agroturystyk¹
jest w³¹czenie do tej dzia³alnoœci ró¿nych regionalnych czy lokalnych atrakcji, czêsto zwi¹zanych z szero-
ko rozumian¹ gastronomi¹, turystyk¹ wodn¹, konn¹ czy rowerow¹.

Tu powstaje jednak problem prawny. Rolnik prowadz¹cy gospodarstwo agroturystyczne mo¿e sprze-
dawaæ swoim goœciom domowe przetwory albo wypo¿yczaæ kajaki bez p³acenia podatków. Jeœli jednak
skieruje tê sam¹ ofertê do goœci z s¹siedniego gospodarstwa, to tym samym zaczyna prowadziæ zwyk³¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która podlega wszystkim rygorom, tak¿e podatkowym. Jak widaæ, prawo w tym
przypadku nie nad¹¿a za ¿yciem.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Grzyba

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 18 lutego 2010 r. skierowa³em do Pana oœwiadczenie w sprawie projektów ustaw o gospodarce

odpadami komunalnymi, w którym zawar³em propozycjê zmian, tak aby nie tylko dostosowaæ polskie
prawo do europejskich norm, ale tak¿e rozwi¹zaæ problem gospodarki odpadami komunalnymi. G³ó-
wnym za³o¿eniem oœwiadczenia by³o przedstawienie argumentów wskazuj¹cych na koniecznoœæ przeka-
zania gminom w trybie ustawowym w³adztwa nad œmieciami komunalnymi. W odpowiedzi Pan Minister
uzna³ zaproponowane rozwi¹zania za s³uszne, jednak, jak dot¹d, nie mo¿na by³o zaobserwowaæ zmian
w przedmiotowej materii.

Chcia³bym siê dowiedzieæ, jak zaawansowane s¹ prace nad t¹ ustaw¹ oraz jakie zmiany legislacyjne
maj¹ byæ wprowadzone.

Z powa¿aniem
Andrzej Grzyb

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 62. posiedzenia Senatu 245



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Witolda Idczaka

oraz senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Koñcz¹ siê prace nad wprowadzeniem nowych dowodów osobistych, dlatego nale¿y siê zastanowiæ nad

tym, kto bêdzie realizowa³ ten wielomiliardowy projekt dotycz¹cy danych wszystkich Polaków.
W zwi¹zku z trosk¹ o bezpieczeñstwo pañstwa pozwalamy sobie na sformu³owanie pytañ.
1. Czy prawd¹ jest, ¿e mimo posiadanej przez Skarb Pañstwa spó³ki PWPW SA (w radzie nadzorczej za-

siadaj¹ przedstawiciele MSWiA) MSWiA rozwa¿a przetarg na produkcjê nowego dowodu?
2. Czy w wypadku rozpisania takiego przetargu pañstwowa PWPW SA by³aby skompromitowana na

rynku miêdzynarodowym, gdy¿ standardem w bran¿y jest to, ¿e firma pañstwowa produkuje dokumenty
swojego kraju?

3. Czy w ewentualnych rozwa¿aniach bierze Pan pod uwagê wielkoœæ odprowadzonego od takiego pro-
jektu podatku CIT oraz wyp³aty dywidendy (PWPW SA jako jedyna firma w Polsce zajmuj¹ca siê t¹ sfer¹
jest spó³k¹ Skarbu Pañstwa)?

4. Czy nie uwa¿a Pan, ¿e produkcja nowego dowodu poza PWPW SA mog³aby u³atwiæ obcym s³u¿bom
dostêp do danych Polaków?

5. Czy podjêcie tego kontraktu przez PWPW SA wzmocni tê firmê finansowo i technologicznie na rynku
œwiatowym i da miejsca pracy i rozwój technologiczny?

Witold Lech Idczak
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Niniejsze oœwiadczenie sk³adam w zwi¹zku z apelem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Ostro-

wie Wielkopolskim. Dotyczy on opracowanego przez wojewodê wielkopolskiego planu dzia³ania systemu
pañstwowego ratownictwa medycznego dla województwa wielkopolskiego na lata 2011–2013.

Przedstawiony przez wojewodê plan dzia³ania przewiduje centralizacjê powiadamiania ratunkowego.
Obecnie funkcjonuje trzydzieœci piêæ rejonów operacyjnych; ma je zast¹piæ piêæ du¿ych centrów powia-
damiania ratunkowego.

Planowane zmiany budz¹ obawy samorz¹dowców, dyrektorów szpitali i œrodowiska ratowników medy-
cznych.

Na obszarze województwa wielkopolskiego ma powstaæ piêæ mikroregionów, w których utworzone zo-
stan¹ centralne dyspozytornie przyjmuj¹ce zg³oszenia od pacjentów. Wojewoda ma og³osiæ konkurs na
dysponenta numeru alarmowego 999. Oznacza to mo¿liwoœæ przejêcia systemu ratownictwa medyczne-
go przez podmioty prywatne. Takiego rozwi¹zania obawiaj¹ siê œrodowiska medyczne, które zwracaj¹
uwagê, ¿e w przysz³oœci pañstwowe ratownictwo medyczne stanie siê prywatne. Uniemo¿liwi to start ja-
kiemukolwiek z lokalnych podmiotów publicznych w ewentualnym przetargu. Spowoduje tak¿e, i¿ sprzêt
zakupiony z publicznych pieniêdzy nie bêdzie móg³ byæ wykorzystany. Konsekwencje takich zmian bêd¹
równie¿ dotyczyæ pracowników ratownictwa medycznego. Bez kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia pracodawcy nie bêd¹ mogli zapewniæ im zatrudnienia, a to wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wyp³at na-
le¿nych œwiadczeñ pracowniczych.

Rozwi¹zania proponowane przez wojewodê nie poprawi¹ tak¿e jakoœci œwiadczonych us³ug przez zespo-
³y ratownictwa medycznego, lecz przeciwnie – doprowadz¹ do ich pogorszenia. Obecnie dyspozytorzy me-
dyczni, na podstawie wieloletniego doœwiadczenia, doskonale znaj¹ teren podlegaj¹cy ich zakresowi dzia³a-
nia. Znaczne poszerzenie tego obszaru o rejony ca³kowicie im nieznane spowoduje utrudnienie dyspono-
wania zespo³ami ratownictwa medycznego i tym samym znacz¹co opóŸni dotarcie do miejsca zdarzenia
i udzielenie pomocy osobom w stanie zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia. Dyspozytorzy medyczni, mimo wyso-
kich kwalifikacji i doœwiadczenia, nie s¹ w stanie zapoznaæ siê z topografi¹ terenu w tak krótkim czasie, bo
pilota¿owe wdra¿anie systemu dysponenta alarmowego 999 ma ruszyæ ju¿ jesieni¹.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pani Minister z pytaniem: w jaki sposób proponowane przez
wojewodê wielkopolskiego zmiany w systemie ratownictwa medycznego wp³yn¹ na polepszenie jego fun-
kcjonowania?

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Karczewskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Panie Ministrze!
Apelujê do Pana o uwzglêdnienie przy ustalaniu treœci tzw. warstwy elektronicznej dowodów osobi-

stych poni¿szego postulatu, odnosz¹cego siê do bezpieczeñstwa zdrowotnego.
Wœród danych zapisywanych elektronicznie w dowodzie osobistym powinny znaleŸæ siê informacje

niezbêdne do ratowania ¿ycia i zdrowia obywateli, takie jak grupa krwi. Powinny znaleŸæ siê tam te¿ infor-
macje o chorobach pacjenta, które mog¹ mieæ znaczenie w trakcie ewentualnej akcji ratowniczej. Proszê
potraktowaæ ten postulat jako wynik licznych doœwiadczeñ zawodowych.

Stanis³aw Karczewski

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
248 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 62. posiedzenia Senatu



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

Oœwiadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!
W nawi¹zaniu do pisma 03172-K013- /2010/1262 z dnia 30 lipca 2010 r. chcia³bym podziêkowaæ za

odpowiedŸ i jednoczeœnie prosiæ o dok³adn¹ analizê kosztów utrzymania stra¿y cywilnej i prywatnych
firm ochroniarskich na przyk³adzie Jednostki Wojskowej 4653 w Siemirowicach. Czy koszty te nale¿y uz-
naæ za porównywalne, jak to zosta³o przedstawione w piœmie 602/1333/S17/09/IŒ z dnia 4 wrzeœnia
2009 r., czy te¿, zgodnie z pismem przywo³anym na wstêpie, ochrona bazy przez SUFO wp³ywa na zmniej-
szenie kosztów utrzymania stra¿y? Czy, jak twierdzi dowódca Marynarki Wojennej w piœmie nr 9573/PO-
IN/10/Z z dnia 4 sierpnia 2010 r., koszty SUFO s¹ o 40–50% ni¿sze ni¿ koszty OWC?

Jednoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e do mojego biura wp³ynê³a informacja z Pañstwowej Inspekcji
Pracy Oddzia³ w S³upsku o przeprowadzonej kontroli w Jednostce Wojskowej 4653 w Siemirowicach. Z in-
formacji tej wynika, i¿ kontrola wykaza³a szereg nieprawid³owoœci. W ocenie PIP w przedsiêbiorstwie Solid
Security spó³ka z o.o., sprawuj¹cym ochronê nad jednostk¹. wprowadzono system organizacji i rozliczania
czasu pracy naruszaj¹cy prawa zatrudnionych (art. 8 k.p.) do godziwego wynagrodzenia (art. 13 k.p.) oraz
prawa do wynagrodzenia za pracê w godzinach nadliczbowych (art. 151 k.p.). Co wiêcej, z kontroli tej wyni-
ka, ¿e jednostka jest ochraniana nie przez jedn¹, ale przez kilka firm ochroniarskich, powi¹zanych z Solid
Security spó³ka z o.o. Wed³ug raportu, czynnoœci kontrolne nie pozwoli³y ustaliæ, na jakich zasadach inne
przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ swoich ochroniarzy na terenie jednostki, a umowê na zewnêtrzn¹ ochronê
posiada ona jedynie z Solid Security spó³ka z o.o. W wyniku przeprowadzonej kontroli Pañstwowa Inspek-
cja Pracy Oddzia³ w S³upsku w dniu 21 lipca 2010 r. z³o¿y³a do prokuratury zawiadomienie dotycz¹ce naru-
szenia praw pracowniczych osób zatrudnionych w miejscowoœci Siemirowice.

Moje w¹tpliwoœci budzi taki sposób ochrony jednostek wojskowych przez prywatne firmy ochroniarskie.
Budowanie systemu ochrony jednostek wojskowych opartego na pracownikach doraŸnie zatrudnionych
(oczywiœcie maj¹cych wszelkie konieczne certyfikaty) mo¿e prowadziæ do ró¿norodnych zagro¿eñ. Firma
chroni¹ca jednostkê wojskow¹ nie tylko chroni maj¹tek jednostki, ale tak¿e dba o bezpieczeñstwo obywa-
teli. Trudno wyobraziæ sobie, co sta³oby siê, gdy na teren jednostki wojskowej weszliby z³odzieje lub sabota-
¿yœci. Dlatego tak wa¿ny, mo¿e i kluczowy, jest system ochrony jednostek wojskowych.

W zwi¹zku z docieraniem do mnie sprzecznych informacji od ró¿nych wojskowych decydentów (ministra
obronynarodowej, szefaSztabuGeneralnego,dowódcyMarynarkiWojennej)wsprawiesystemuochronyJe-
dnostki Wojskowej w Siemirowicach, zwracam siê z proœb¹ o przeprowadzenie dok³adnej i szczegó³owej ana-
lizy porównawczej kosztów utrzymania jednostek SUFO i OWC. Ta analiza mog³aby trwaæ w 2011 r., tym bar-
dziej ¿e obie te formacje w porównywalnej wielkoœci funkcjonuj¹ na terenie wspomnianej jednostki.

Jednostka Wojskowa w Siemirowicach nale¿y do obiektów chronionych pierwszej kategorii, wkrótce,
jak informuje prasa, zbudowana zostanie tam baza wojsk rakietowych. Wa¿ne jest, aby w organizacji sys-
temu ochrony tej jednostki wzi¹æ pod uwagê wytyczne pe³nomocnika ministra obrony narodowej do
spraw ochrony informacji niejawnych z 22 czerwca 2010 r., który w pkcie 6, a szczególnie w pkcie 6.2.3
mówi o poruszonych przeze mnie problemach.

Dziwne i niezrozumia³e s¹ te¿ argumenty przedstawione przez pana wiceadmira³a Waldemara G³uszkê
(pismo 9573/POIN/10 z 4 sierpnia 2010 r.), w którym mówi o kosztach SUFO i OWC. Pytam, dlaczego nie
mo¿na zmieniæ zasad pracy OWC tak, aby by³y one bardziej racjonalnie zorganizowane ni¿ w SUFO. Mo¿e
nale¿a³oby, jak dzieje siê to w przypadku SUFO, zrezygnowaæ z niektórych zadañ, na przyk³ad mo¿e zbyt
czêstych, w zwi¹zku z tym kosztownych, æwiczeñ strzeleckich, niektórych badañ, psów stra¿niczych i in-
nych mniej istotnych obowi¹zków. Wed³ug mnie, jako przewodnicz¹cego senackiej Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, szczególnie potrzebna jest rzetelna analiza porównawcza kosztów utrzymania ró¿-
nych elementów si³ zbrojnych, tak aby w kolejnych latach dobrze przygotowaæ bud¿et pañstwa.

Wydaje siê, ¿e mo¿na by, zgodnie z pismem 602/1333/517/09/IŒ, uznaæ, ¿e oddzia³y wart cywilnych
jako wewnêtrzne oddzia³y ochrony resortu stanowi¹ konkurencjê dla specjalistycznych uzbrojonych for-
macji ochrony, uniemo¿liwiaj¹c im tym samym zawy¿anie cen na us³ugi ochronne.

Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o analizê opisanego problemu.

Z powa¿aniem
Kazimierz Kleina
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Oœwiadczenie nasze odnosi siê do wypowiedzi Pana Ministra na temat publikacji stenogramu rozmów
pilotów samolotu Tu-154 10 kwietnia 2010 r. WypowiedŸ tê znaleŸliœmy m.in. pod adresem:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nie-poznamy-calego-zapisu-rozmow-z-kokpitu-Tu-154,wid,12510287,wia-
domosc.html

Czytamy tam:
„Polscy biegli koñcz¹ odczytywanie nagrañ rozmów w kabinie prezydenckiego tupolewa. Jak powiedzia³

minister spraw wewnêtrznych i szef komisji œledczej Jerzy Miller, zwykli Polacy nie maj¹ wystarczaj¹cej
wiedzy, by zrozumieæ stenogram i wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski. Jego zdaniem, interpretowanie su-
chych sformu³owañ bez kontekstu i wiedzy lotniczej mo¿e prowadziæ do opacznego zrozumienia tego, co
mog³o dziaæ siê w kabinie pilotów. Wed³ug szefa MSWiA wystarczy, jeœli opinia publiczna pozna jedynie
komunikat z prac ekspertów”.

Panie Ministrze, z wielkim smutkiem przyjmujemy informacjê, ¿e ma Pan tak ma³o zaufania do umie-
jêtnoœci uczenia siê i inteligencji pañskich rodaków. Wiêcej wiary, Panie Ministrze, wiêcej wiary w zdolno-
œci i przemyœlnoœæ Polaków. Jesteœmy narodem z³o¿onym z jednostek zdolnych i uniwersalnych, potra-
fi¹cych sprostaæ ró¿norodnym wyzwaniom, na dowód czego przytoczymy fragmenty ¿yciorysu pana mi-
nistra Jerzego Millera (za Wikipedi¹): ukoñczy³ studia na Wydziale Elektrotechniki AGH ze specjalizacj¹
automatyka cyfrowa, pracowa³ w Instytucie Obróbki Skrawaniem, by³ dyrektorem wydzia³u organizacji
i nadzoru Urzêdu Wojewódzkiego w Krakowie, podsekretarzem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Fi-
nansów, doradc¹ prezesa Narodowego Banku Polskiego, nastêpnie cz³onkiem zarz¹du tego banku,
pe³nomocnikiem rz¹du ds. decentralizacji finansów publicznych, prezesem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, zastêpc¹ prezydenta Warszawy,
wojewod¹ ma³opolskim, jest ministrem spraw wewnêtrznych i administracji oraz przewodnicz¹cym Ko-
misji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego.

Panie Ministrze, jak Pan sam wykaza³, mo¿na siê sprawdziæ w wielu dziedzinach i to w krótkim czasie,
diametralnie zmieniaj¹c przedmiot profesjonalnego zaanga¿owania. Proszê wyjaœniæ nam, dlaczego od-
mawia Pan obywatelom Rzeczypospolitej prawa do informacji, zw³aszcza wówczas, gdy dotycz¹ sprawy
wa¿nej dla Polski i Polaków.

Maciej Klima
Witold Lech Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê
oraz senatora Witolda Idczaka

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Po zapoznaniu siê z listem otwartym podpisanym przez przedstawicieli Zwi¹zku Pracodawców Rato-

wnictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Niepublicznych Zak³adów Opieki Zdrowotnej z dnia
25 czerwca 2010 r. oraz pismem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Sanitarnego
i Ratownictwa Medycznego z dnia 26 czerwca 2010 r., w których przedstawiono wiele problemów doty-
cz¹cych transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego, proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na nastê-
puj¹ce pytania.

1. Czy podmioty œwiadcz¹ce us³ugi transportu sanitarnego oraz podmioty dzia³aj¹ce w ramach syste-
mu ratownictwa medycznego, które wykonuj¹ równie¿ us³ugi komercyjne, s¹ równo traktowane w ra-
mach obowi¹zuj¹cych regulacji prawnych?

2. Jakie jest Pani zdanie w sprawie œwiadczenia us³ug komercyjnych przez karetki nale¿¹ce do syste-
mu ratownictwa medycznego?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
Witold Lech Idczak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
W zwi¹zku z Pani odpowiedzi¹ z dnia 26 lipca 2010 r. (znak: MZ-UZ-F-070-20909-2/MM/10) na moje

wczeœniej z³o¿one oœwiadczenie senatorskie i brakiem zobowi¹zania siê Pani Minister do przes³ania osta-
tecznych decyzji NFZ, zwracam siê z wnioskiem o przekazanie mi informacji odnoœnie do uzyskanego sta-
nowiska NFZ w kwestii przedmiotowej sprawy, przedstawionej w moim oœwiadczeniu z dnia 2 lipca
2010 r. W szczególnoœci proszê o analizê prawn¹ NFZ uzasadnienia wyroku po jego otrzymaniu.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Persona

Oœwiadczenie skierowane do prezesa zarz¹du PKP Cargo SA Wojciecha Balczuna

Szanowny Panie Prezesie!
Kujawski Zak³ad Spó³ki PKP Cargo SA z siedzib¹ w Bydgoszczy jest jednym z szesnastu zak³adów ob-

s³uguj¹cych przewozy towarów kolej¹ w Polsce. Powsta³ w 2009 r. w nowej strukturze organizacyjnej PKP
Cargo SA w wyniku po³¹czenia Zak³adu Taboru i Zak³adu Przewozów Towarowych w Bydgoszczy. Zmiana
struktury organizacyjnej wymaga³a optymalizacji zaplecza technicznego oraz restrukturyzacji zatrud-
nienia. Zmniejszono zatrudnienie o ponad 500 pracowników. Obecnie w zak³adzie zatrudnionych jest
1307 pracowników i jest to nadal jeden z wiêkszych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Zna-
czna czêœæ zatrudnionych doje¿d¿a do miejsc pracy w Bydgoszczy, Grudzi¹dzu, Inowroc³awiu i Toruniu,
akceptuj¹c koniecznoœæ zmian restrukturyzacyjnych w spó³ce.

Zak³ad realizuje zamówienia transportowe w komunikacji krajowej i miêdzynarodowej, obs³uguj¹c
miêdzy innymi zak³ady Mondi Œwiecie, Krajow¹ Spó³kê Cukrow¹ w Toruniu, Zak³ady T³uszczowe w Kru-
szwicy, Zak³ady Sodowe w Janikowie i Inowroc³awiu, Anwil SA we W³oc³awku, Zak³ady Chemiczne
w Bydgoszczy. Z us³ug zak³adu korzystaj¹ równie¿ mniejsze firmy handlowo-us³ugowe i produkcyjne,
wykorzystuj¹c pojedyncze wagony i grupy wagonowe. Przedsiêbiorstwo rocznie przewozi oko³o 8 milio-
nów t towarów. Realizuje równie¿ zadania w zakresie napraw i utrzymania taboru.

Po³o¿enie geograficzne zak³adu w centrum obs³ugiwanych linii kolejowych, magistrali wêglowej Œl¹sk
– Gdynia i po³¹czeñ w kierunku wschód-zachód oraz posiadanie sprzêtu i specjalistycznych urz¹dzeñ –
wszystko to umo¿liwia poszerzanie zakresu œwiadczonych us³ug.

Pojawiaj¹ce siê ostatnio informacje o kolejnych zmianach organizacyjnych, tym razem zwi¹zanych
z przeniesieniem zak³adu do Gdyni, przyjmowane s¹ w regionie z ogromnym zaniepokojeniem. Pracowni-
cy, g³ównie ze stanowisk nierobotniczych i administracyjnych, obawiaj¹ siê utraty miejsc pracy. Po³¹cze-
nie zak³adów i przeniesienie siedziby do Gdyni uniemo¿liwi dojazdy oko³o 200 pracownikom, w wiêkszo-
œci z d³ugoletnim sta¿em pracy. W odczuciu pracowników rozwa¿anie takiej decyzji nie ma uzasadnienia
merytorycznego. Podjête bowiem dotychczas dzia³ania restrukturyzacyjne spowodowa³y obni¿enie kosz-
tów dzia³alnoœci zak³adu i dostosowanie jego struktury do lokalnych potrzeb przy jednoczesnym zagwa-
rantowaniu dobrej jakoœci obs³ugi klientów i organizacji procesu przewozowego.

Pracownicy zak³adu maj¹ œwiadomoœæ koniecznoœci zmian, które bêd¹ odpowiadaæ potrzebom rynku.
Niezrozumia³y jest zatem brak dialogu pomiêdzy zarz¹dem spó³ki PKP Cargo a pracownikami, dla któ-
rych praca jest czêœci¹ ¿ycia. Dziœ mówimy o potrzebie zgody ³¹cz¹cej ró¿ne idee, interesy ró¿nych grup
spo³ecznych i œrodowisk. Warunkiem sine qua non osi¹gniêcia „wielkiej zgody narodowej” jest dialog bê-
d¹cy wyrazem szacunku i równoprawnego traktowania ka¿dego, skutkuj¹cy porozumieniem w ka¿dym
punkcie i na ka¿dym poziomie ¿ycia spo³ecznego.

Maj¹c na uwadze z³o¿onoœæ i wagê problemu, proszê o podjêcie dialogu z pracownikami Kujawskiego
Zak³adu Spó³ki PKP Cargo SA uwzglêdniaj¹cego równie podmiotowo ich obawy i postulaty.

Z powa¿aniem
Andrzej Person
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Zdzis³awa Pupê

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Sprawa przyznawania i refundacji œrodków medycznych przez NFZ od d³u¿szego czasu budzi wiele

emocji oraz powoduje ró¿nice zdañ i pogl¹dów. Ograniczenia co do mo¿liwoœci zaopatrywania osób nie-
pe³nosprawnych w wyroby medyczne dotknê³y w ostatnich miesi¹cach w sposób szczególny oczeku-
j¹cych na realizacjê zleceñ pacjentów województwa podkarpackiego.

Osoby niepe³nosprawne sygnalizuj¹, ¿e od kwietnia 2010 r. NFZ drastycznie ograniczy³ iloœæ realizo-
wanych zleceñ na przedmioty ortopedyczne. Wed³ug informacji uzyskanych w NFZ Oddzia³ Podkarpacki
w Rzeszowie, czas oczekiwania pacjentów, w szczególnoœci ze schorzeniami sta³ymi, na realizacjê zleceñ
wynosi niekiedy ponad 6 miesiêcy. Osoby niepe³nosprawne, czêsto z bardzo ciê¿kimi urazami ortopedy-
cznymi, s¹ nara¿one na d³ugie oczekiwanie. Sytuacja ta nie tylko czêsto doprowadza do pogorszenia sta-
nu ich zdrowia, ale przede wszystkim w znacznym stopniu utrudnia opiekê nad nimi i pogarsza ich kom-
fort ¿ycia. Dodatkowo brak refundacji sprzêtu przez NFZ uniemo¿liwia pozosta³¹ refundacjê ze œrodków
PFRON, które corocznie s¹ ograniczane.

Nadmieniæ nale¿y, i¿ osoby niepe³nosprawne z województwa podkarpackiego to osoby o bardzo niskim
statusie materialnym. Niekiedy utrzymuj¹ siê tylko z zasi³ku.

Wed³ug uzyskanych informacji w czêœci województw naszego kraju wnioski o sprzêt ortopedyczny reali-
zowane s¹ na bie¿¹co b¹dŸ okres oczekiwania jest znacznie krótszy ni¿ w województwie podkarpackim.

Zwracam siê wiêc do Pani Minister z proœb¹ o wnikliw¹ analizê przedstawionej sytuacji oraz udzielenie
szczegó³owych informacji na temat sposobu ustalania wysokoœci œrodków przeznaczanych przez NFZ
w poszczególnych województwach na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zdzis³aw Pupa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Janusza Rachonia
oraz senatora Paw³a Klimowicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Prosimy o nastêpuj¹ce informacje.
Jakie s¹ koszty poboru podatku dochodowego od osób fizycznych?
Ilu urzêdników zajmuje siê poborem tego podatku i jakie s¹ koszty ich etatów?
Jaki procent dochodów bud¿etu pañstwa stanowi wp³yw z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Janusz Rachoñ
Pawe³ Klimowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê
wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Z wielkim ¿alem dowiedzieliœmy siê, ¿e 3 sierpnia podczas ods³oniêcia w Tatabánya na Wêgrzech tablicy

ofiar katastrofy pod Smoleñskiem nie by³o nikogo z Pañskich podw³adnych. Tatabánya to znana miejsco-
woœæ na Wêgrzech. Ods³oniêto tam pierwsz¹ w Europie – i na œwiecie – p³ytê nagrobn¹ ofiar katastrofy pod
Smoleñskiem. Pierwsz¹, nawet przed Polsk¹. Obecni byli inicjatorzy budowy pomnika, miêdzy innymi wê-
gierscy dyplomaci, mieszkañcy Tatabánya, wêgierskie wojsko, Polonia. Mimo wielokrotnie ponawianych
zaproszeñ, nie pojawili siê jednak na uroczystoœci – ku sporemu zaskoczeniu zebranych – przedstawiciele
ambasady RP w Budapeszcie. Zbulwersowani byli tym faktem reprezentanci MSZ Wêgier. Bo to rzeczywi-
œcie dziw nad dziwy: poza Polsk¹ ods³aniana jest p³yta nagrobna dotycz¹ca najwiêkszej po II wojnie œwiato-
wej tragedii Polaków, ale polskiej dyplomacji przy tym nie uœwiadczysz. To absolutna ¿enada i wstyd! Czy¿-
by nasi dyplomaci w Budapeszcie obawiali siê, ¿e fakt uczestnictwa w takich uroczystoœciach zablokuje im
karierê? ¯e to bêdzie Ÿle widziane w Warszawie? ¯e minister Sikorski zmarszczy brwi?

Panie Ministrze, niezale¿nie od tego, jak negatywne uczucia ¿ywi Pan wobec œp. Lecha Kaczyñskiego,
by³ on Pañskim Prezydentem. Co wiêcej, to tak¿e jemu zawdziêcza Pan karierê polityczn¹ w poprzednim
rz¹dzie. Nie chcemy przypominaæ Pañskich gorsz¹cych wypowiedzi o Panu Prezydencie, uwa¿amy je-
dnak, ¿e powinien Pan zmieniæ swój stosunek do œp. Lecha Kaczyñskiego i daæ wzór zachowania polityka
z klas¹, szefa polskiej dyplomacji.

A wêgierskim bratankom nale¿¹ siê s³owa przeprosin i wyjaœnienia.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka
Zdzis³aw Pupa
Waldemar Kraska
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Sidorowicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Szanowny Panie Premierze!
Chcia³bym prosiæ o podanie przyczyn opóŸniania przyjêcia przez Radê Ministrów rozporz¹dzenia o Na-

rodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Sytuacja chorych psychicznie drastycznie odbiega
od przyjêtych w Europie standardów. Zmiana tego stanu wymaga wieloletniego konsekwentnego dzia³a-
nia zarówno rz¹du, samorz¹du terytorialnego na ró¿nych szczeblach, jak i sektora obywatelskiego. Przy-
jêcie programu umo¿liwi³oby zainicjowanie ukierunkowanego procesu zmian.

Z wyrazami szacunku
W³adys³aw Sidorowicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Ministerstwo Œrodowiska przygotowa³o nowelizacjê ustawy o utrzymaniu porz¹dku i czystoœci w gmi-
nach, co w za³o¿eniu ma pozwoliæ samorz¹dom lokalnym staæ siê w³aœcicielami odpadów komunalnych.
W myœl tego projektu gminy mia³yby og³aszaæ otwarte przetargi na odbiór odpadów i realizowaæ na swoim
terenie zadania dotycz¹ce odzysku i recyklingu odpadów. Aktualnie odpady przekazywane s¹ od miesz-
kañców do firm wywozowych na podstawie podpisanych umów. Nastêpnie firmy kieruj¹ je na sk³adowis-
ka, gdy¿ aktualnie jest to najtañszy sposób na pozbycie siê odpadów. Szacuje siê, ¿e obecnie oko³o 90%
odpadów komunalnych trafia na sk³adowiska. W projekcie nowych uregulowañ prawnych przygotowa-
nym przez Ministerstwo Œrodowiska zak³ada siê, ¿e gminy bêd¹ mog³y przejmowaæ dotychczasowe obo-
wi¹zki w³aœcicieli nieruchomoœci w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W konsekwencji gmina
bêdzie ustala³a op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina bêdzie tak¿e zobligowana do
przed³o¿enia marsza³kowi województwa i w wojewódzkim inspektoracie ochrony œrodowiska sprawo-
zdañ z realizacji gospodarki odpadami.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na pytania.
1. Kiedy planowane jest wejœcie ustawy w ¿ycie?
2. Jakie przepisy prawa Wspólnoty Europejskiej obliguj¹ nas do wprowadzania tych zapisów? Proszê

o szczegó³owe cytaty.
3. Czy Ministerstwo Œrodowiska ma dok³adn¹ informacjê, które gminy, i na jak d³ugi okres, maj¹ za-

warte d³ugoterminowe umowy na wywóz odpadów?
4.Wjakimkierunkupowprowadzeniuustawybêdzie rozwija³ siê systemgospodarki odpadamiwPolsce?
5. Jaki bêdzie sposób postêpowania z odpadami biodegradowalnymi po wejœciu w ¿ycie ustawy?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Zgodnie z informacjami, które podaje G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska, w roku 2009 wymierzo-
ne zosta³y kary za naruszanie prawa ochrony œrodowiska w wysokoœci oko³o 66 milionów z³. Najwiêksza
czêœæ tej kwoty dotyczy obszaru gospodarki wodno-œciekowej. Wojewódzkie inspektoraty nak³ada³y kary,
ale wiele z nich zosta³o odroczonych. Powszechne jest, ¿e podmioty, na które zosta³y na³o¿one kary, od-
wo³uj¹ siê od decyzji w postêpowaniu administracyjnym, gdy¿ maj¹ prawo do procedury odwo³awczej
i s¹dowej. Lektura danych GIOŒ wskazuje, ¿e w ubieg³ym roku przeprowadzono dwa razy wiêcej kontroli
ni¿ w 2008 r. Wykazano równie¿, ¿e najwiêcej naruszeñ odnotowano w przypadku sk³adowisk odpadów,
gdy¿ ponad po³owa kontrolowanych obiektów nie spe³nia³a norm.

W zwi¹zku z tym proszê o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Jak przebiegaj¹ prace kontrolne GIOŒ w roku 2010?
2. Czego w g³ównej mierze dotyczy³y zastrze¿enia kontrolerów w przypadku kontroli sk³adowisk odpa-

dów?
3. Czego w g³ównej mierze dotyczy³y zastrze¿enia kontrolerów w przypadku kontroli gospodarki wo-

dno-œciekowej?
4. Ile dok³adnie przesuniêto p³atnoœci za poprzedni rok kontrolny?
5. Ile jest obecnie prowadzonych postêpowañ odwo³awczych od decyzji GIOŒ?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z pytaniem, czy resort rolnictwa planuje podjêcie dzia³añ, które dopro-

wadzi³yby do stabilizacji cen na rynku zbó¿. Szczególnie chodzi o takie dzia³ania, aby w perspektywie d³u-
goterminowej ceny zbó¿ kszta³towa³y siê na rozs¹dnym poziomie, zapewniaj¹cym op³acalnoœæ produkcji
rolniczej i jednoczeœnie akceptowalnym z punktu widzenia odbiorców i konsumentów.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra Skarbu Pañstwa Aleksandra Grada

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z deklaracj¹ Starostwa Powiatowego w Gostyninie dotycz¹c¹ planowanego przejêcia lokal-

nego PKS pragnê poinformowaæ Pana Ministra, ¿e zwróci³em siê do starosty gostyniñskiego oraz radnych
powiatu gostyniñskiego o pilne podjêcie stosownych decyzji w tej sprawie. Jest to istotne w zwi¹zku
z obecn¹ kondycj¹ przedsiêbiorstwa i oczekiwaniami za³ogi, szczególnie ¿e nie dosz³o do prywatyzacji
wspomnianego PKS i jego sprzeda¿y inwestorowi bran¿owemu zgodnie z oczekiwaniami pracowników
i w zwi¹zku z wnioskiem komunalizacyjnym powiatu gostyniñskiego.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Ubieg³oroczna powódŸ dotknê³a wiele rejonów naszego kraju, w tym tak¿e powiat p³ocki. W jej efekcie

zniszczone zosta³y budynki mieszkalne, obiekty u¿ytecznoœci publicznej i infrastruktura, w tym drogi
gminne i powiatowe. Zgodnie z zapowiedziami Zarz¹du Dróg Powiatowych w P³ocku, który og³osi³ ju¿ nie-
zbêdne przetargi, drogi powiatowe maj¹ byæ odbudowane do koñca paŸdziernika bie¿¹cego roku. Mini-
sterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji przeznaczy³o na ten cel 5,6 miliona z³.

Panie Ministrze, w imieniu mieszkañców powiatu p³ockiego, w szczególnoœci mieszkañców tych miejsco-
woœci, które dotknê³a powódŸ, przesy³am podziêkowania za dotychczasowe wsparcie i pomoc finansow¹.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Kierujê do Pana Ministra oœwiadczenie w zwi¹zku z licznymi skargami obywatelskimi osób, które mog-
³yby zostaæ uprawnione do skorzystania ze zwolnieñ od op³at abonamentowych.

Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. zwolnienia te dotycz¹ osób maj¹cych ukoñczo-
ne szeœædziesi¹t lat oraz ustalone prawo do emerytury, ale pod warunkiem, ¿e jej wysokoœæ nie przekra-
cza miesiêcznie kwoty 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzaj¹cym, og³aszanego przez prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego. W¹tpliwoœci budzi prak-
tyka stosowania tego przepisu w odniesieniu do osób, które maj¹ ustalone prawo do emerytury, a wiêc
spe³niaj¹ ustawowe wymaganie, ale jej nie pobieraj¹, gdy¿ korzystaj¹ z renty rodzinnej po zmar³ym
ma³¿onku. W takich sytuacjach, mimo ustalenia prawa do emerytury w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
ustalonej granicy, urzêdy pocztowe (jak na przyk³ad urz¹d w Zduñskiej Woli) odmawiaj¹ przyznania pra-
wa do zwolnienia z obowi¹zku op³aty abonamentowej. Czyni¹ tak równie¿ wtedy, gdy pobierana renta ro-
dzinna jest ni¿sza ni¿ 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z prawem, ¿yj¹cy emeryt mo¿e dostaæ 85% emerytury zmar³ego w zamian za swoj¹ emeryturê.
ZUS tego rodzaju œwiadczenie nazywa rent¹ rodzinn¹. S³owo „emerytura” zosta³o zast¹pione s³owem „re-
nta”, mimo ¿e obydwoje emeryci, ¿yj¹cy i zmar³y, nigdy nie byli rencistami. Powsta³ problem, poniewa¿
nomenklatura „renta rodzinna”, choæ niejednokrotnie œwiadczeniu temu wiele brakuje do po³owy prze-
ciêtnego wynagrodzenia, nie zosta³a uwzglêdniona w kryteriach uprawniaj¹cych do ulg, jeœli chodzi
o abonament RTV. Potrzeba zmiany zaistnia³ej sytuacji wydaje siê uzasadniona, szczególnie dlatego, ¿e
dotyczy osób ju¿ doœwiadczonych przez los, czyli starszych i samotnych.

Szanowny Panie Ministrze, proszê o opiniê w przedstawionej sprawie.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 62. posiedzenia Senatu 263



Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Niewiele ponad 12% wyp³acanych z bud¿etu œwiadczeñ alimentacyjnych zosta³o odzyskanych od d³u¿-
ników. Ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przywrócono in-
stytucjê Funduszu Alimentacyjnego, którego g³ównym zadaniem jest zabezpieczyæ interesy osób upra-
wnionych z tytu³u œwiadczeñ alimentacyjnych na podstawie prawomocnego wyroku s¹du. Wykonalnoœæ
orzeczeñ s¹dowych w tej materii jest czêsto nieskuteczna.

Ustawodawca, spe³niaj¹c œwiadczenie na rzecz wierzyciela œrodkami finansowymi z bud¿etu pañstwa,
posiada jednoczeœnie prawo do œwiadczenia zwrotnego w stosunku do d³u¿nika. Typowy polski d³u¿nik
alimentacyjny ma problem z aktywizacj¹ zawodow¹, a wiêc egzekucja œwiadczenia przez komorników nie
jest skuteczna, szczególnie po og³oszeniu wyroku TK z 22 wrzeœnia 2009 r. stwierdzaj¹cego za niezgodn¹
z konstytucj¹ praktykê odbierania prawa jazdy. W ten sposób zosta³ przypieczêtowany stan permanen-
tnego unikania przez d³u¿nika wype³nienia ci¹¿¹cych nañ obowi¹zków. W tej sytuacji wszystkie zaleg³o-
œci d³u¿ników wynosz¹ oko³o 8 miliardów z³. Jest to ogromna kwota, do pokrycia której zobowi¹zuje siê
pañstwo polskie, zmagaj¹ce siê obecnie z problemem du¿ego deficytu bud¿etowego. Spo³eczeñstwo coraz
czêœciej eksponuje swoje negatywne stanowisko wobec niewydolnoœci organów pañstwowych w zakresie
skutecznego egzekwowania zaleg³oœci od d³u¿ników alimentacyjnych, które s¹ pokrywane z finansów
pañstwowych, a wiêc kosztem wszystkich podatników.

Szanowna Pani Minister, proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy Fundusz Alimentacyjny jest w stanie za-
pewniæ wszystkim uprawnionym wyp³atê œwiadczeñ oraz w jaki sposób resort zamierza odzyskaæ œwiad-
czenia zwrotne od d³u¿ników alimentacyjnych w zwi¹zku z bezskutecznym dzia³aniem organów egzeku-
cyjnych. Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników
zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze zawiera ustawowe przes³anki,
jakie musz¹ zostaæ spe³nione, aby ubiegaj¹cy siê o wczeœniejsz¹ emeryturê móg³ j¹ otrzymaæ. £¹cznie wy-
maga siê co najmniej piêtnastu lat pracy w szczególnych warunkach. Do takich zalicza siê miêdzy innymi
pracê kierowców samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnym ciê¿arze ca³kowitym powy¿ej 3,5 t.

W wypadku cz³onkostwa w rolniczej spó³dzielni produkcyjno-us³ugowej zatrudnienie na stanowisku,
które wymieni³em, nie powoduje zaliczenia okresów sk³adkowych i niesk³adkowych do przysz³ej emery-
tury. Zarówno art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z ZUS, jak i przepisy cytowanego rozpo-
rz¹dzenia, akcentuj¹ wymóg pracowniczego statusu osoby ubiegaj¹cej siê o wczeœniejsz¹ emeryturê. Je-
dynie wykonuj¹c pracê w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w ramach pracownicze-
go stosunku zatrudnienia mo¿na domagaæ siê z tego tytu³u prawa do emerytury w obni¿onym wieku.
Z definicji pracownika zawartej w kodeksie pracy wynika, ¿e jest to osoba zatrudniona na podstawie
umowy o pracê, powo³ania, wyboru, mianowania lub spó³dzielczej umowy o pracê. Tej ostatniej nie mo¿-
na jednak zawrzeæ z cz³onkiem rolniczej spó³dzielni.

W zwi¹zku z powy¿szym stanem faktycznym i prawnym proszê Pani¹ Minister o odpowiedŸ na pytanie,
dlaczego cz³onkostwo w rolniczej spó³dzielni produkcyjno-us³ugowej wy³¹cza zaliczenie okresu pracy na
stanowisku kierowcy samochodów ciê¿arowych powy¿ej 3,5 t jako pracy wykonywanej w szczególnych
warunkach, podczas gdy inni pracownicy œwiadcz¹cy analogiczn¹ pracê z tego uprawnienia korzystaj¹.
Proszê o informacjê, czy ministerstwo widzi potrzebê dokonania zmian prowadz¹cych do przyznania
cz³onkom spó³dzielni uprawnieñ podobnych do tych, jakie dano innym pracownikom.

Z szacunkiem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

W obecnym stanie prawnym brakuje w³aœciwych instrumentów do weryfikowania rzetelnoœci z³o¿o-
nych przez prokuratorów oœwiadczeñ maj¹tkowych. Mimo ¿e zwykle takie uprawnienia posiadaj¹ praco-
wnicy kontroli skarbowej, w sytuacji w¹tpliwoœci wobec informacji oskar¿ycieli publicznych urz¹d skar-
bowy stosuje dostêpne œrodki ustawowe w postaci kontroli podatkowej lub postêpowania podatkowego
w obszarze nieujawnionych Ÿróde³ dochodów. Nie weryfikuje jednak, czy oœwiadczenie ujawnia wszystkie
sk³adniki maj¹tkowe, które powinny zostaæ uwzglêdnione.

Niezale¿noœæ prokuratury przejawia siê nie tylko w odrêbnoœci instytucjonalnej i merytorycznej, ale
równie¿ kontrolnej. Tak¹ interpretacjê podpowiada brzmienie art. 49a ust. 6 ustawy o prokuraturze.
W³aœnie wskazana przes³anka niezale¿noœci jest „uzasadnieniem” sposobu dotychczasowej procedury
analizy sk³adanych oœwiadczeñ. W zasadzie polega ona na porównywaniu wydatków i dochodów w da-
nym roku bilansowym oraz tych z roku poprzedniego, ale nie prowadzi do weryfikacji rzetelnoœci uja-
wniania posiadanego maj¹tku. Prokuratura jako instytucja dzia³aj¹ca tak jak inne organy pañstwowe
powinna podlegaæ kontroli na zasadach analogicznych do zasad dotycz¹cych pracowników samorz¹dów.
Jest jednak zupe³nie inaczej. Ograniczone mo¿liwoœci kontroli oœwiadczeñ prokuratorskich sankcjono-
wane przez jeden z najwa¿niejszych dla istoty funkcjonowania prokuratury aktów prawnych budz¹ w¹t-
pliwoœci w sytuacji, kiedy organ stoj¹cy na stra¿y porz¹dku prawnego mo¿e nadu¿ywaæ przywilejów gwa-
rantowanych ustawow¹ niezale¿noœci¹.

Obowi¹zuj¹ce przepisy niekorzystnie wp³ywaj¹ na stosunek spo³eczeñstwa do tej instytucji, jako ¿e
rodz¹ podejrzenie nieprawid³owoœci w treœci sk³adanych przez prokuratorów oœwiadczeñ maj¹tkowych.

Szanowny Panie Ministrze, czy resort zamierza znowelizowaæ ustawê o prokuraturze w czêœci wzbu-
dzaj¹cej tak du¿o dyskusji? Proszê o odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Nasze s¹dy s¹ jednymi z najdro¿szych s¹dów w Europie, mimo ¿e jesteœmy jednym z biedniejszych
pañstw Unii.

W Polsce sprawy w ramach postêpowañ s¹dowych ci¹gn¹ siê latami. Jedno z najd³u¿szych postêpo-
wañ trwa³o 25 lat. Polskie s¹dy, wskutek opiesza³oœci sêdziów, rzadko wyp³acaj¹ poszkodowanym za-
doœæuczynienia, ewentualnie przyznaj¹ kwoty w rzeczywistoœci œmiesznie niskie. Art. 45 konstytucji
gwarantuje ka¿demu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy bez nieuzasadnionej
zw³oki przez w³aœciwy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d. Jednak w praktyce doœæ czêsto siê zdarza,
¿e postêpowania trwaj¹ w nieskoñczonoœæ, a zapadaj¹ce ostatecznie rozstrzygniêcia trac¹ znaczenie spo-
³eczne i gospodarcze.

O zabezpieczeniu stron i innych uczestników postêpowania przed opiesza³oœci¹ s¹dów mówi siê
w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w po-
stêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki (DzU nr 179 z 2004 r. poz. 1843). Przepisy tej ustawy
stosuje siê wobec dzia³ania lub bezczynnoœci s¹du, komornika s¹dowego w sprawie egzekucyjnej lub in-
nej sprawie dotycz¹cej wykonania orzeczenia s¹dowego, jeœli w nastêpstwie takiego zachowania dosz³o
do naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki. W ocenie obywateli taka
ochrona jest nieskuteczna, poniewa¿ ka¿dy pretekst jest dobry, by usprawiedliwiæ bezczynnoœæ danego
podmiotu.

Znane s¹ mi przypadki, ¿e s¹dy prowadz¹ sprawy wiele lat, w kolejnych instancjach orzekaj¹ odmien-
nie, by w koñcu umorzyæ postêpowania, powo³uj¹c siê na przedawnienie. W takich sytuacjach obywatele
maj¹ prawo nie ufaæ wymiarowi sprawiedliwoœci. Wed³ug mojej oceny takie sytuacje znacznie czêœciej
maj¹ miejsce wtedy, gdy prowadzone sprawy dotycz¹ miejscowych notabli b¹dŸ osób spokrewnionych
z pracownikami organów œcigania lub wymiaru sprawiedliwoœci. Przestêpcy wykpiwaj¹ nieskutecznoœæ
tych, którzy maj¹ dbaæ o przestrzeganie prawa. Próby skargi na sposób prowadzenia postêpowania koñ-
cz¹ siê czêsto szukaniem przez organ nadzorczy usprawiedliwienia dla organu, który przez obywatela jest
oceniany krytycznie. Lojalnoœæ zawodowa pracowników wymiaru sprawiedliwoœci nie pozwala obywate-
lowi na faktyczne dochodzenie swoich praw. Moim zdaniem wykazanie zasadnoœci skargi najczêœciej
w praktyce nie jest mo¿liwe.

Zaskar¿enia dotycz¹ d³ugiego oczekiwania od momentu skierowania sprawy do s¹du do pierwszej roz-
prawy, d³ugich terminów miêdzy rozprawami, a tak¿e zasiêgania wci¹¿ nowych opinii itd. Po skierowaniu
sprawy do kolejnej instancji nastêpuje powtarzanie tych samych procedur, wykluczanie siê nawzajem,
podwa¿anie decyzji sêdziów wczeœniej prowadz¹cych dan¹ sprawê. Jest to prawdziwy problem s¹downi-
ctwa, ale wszystko to jest przedstawiane jako koniecznoœæ wynikaj¹ca z potrzeby wnikliwego podejœcia
do ka¿dej sprawy. Odczucia obywateli s¹ jednak jak najgorsze.

W wiêkszoœci wypadków d³ugie postêpowania prowadzone przez s¹dy nie s¹ konieczne dla rozstrzyg-
niêcia spraw. Czêsto postêpowania, które siê tocz¹, s¹ na tyle jednoznaczne, i¿ wydawa³oby siê, ¿e do roz-
strzygniêcia wystarczy sama umiejêtnoœæ czytania i zdrowy rozs¹dek. Niestety, nie wiadomo, jakie s¹
przyczyny tego, ¿e to zabiera sêdziom bardzo du¿o czasu. A przecie¿ za opiesza³oœæ urzêdników p³acimy
my, obywatele. Przewlek³oœæ postêpowañ powoduje, ¿e zniecierpliwieni poszkodowani odwo³uj¹ siê do
trybuna³u w Strasburgu, gdzie uzyskuj¹ korzystne dla siebie orzeczenia i Skarb Pañstwa musi im wyp³a-
caæ wysokie odszkodowania. A to wszystko powodowane jest opiesza³oœci¹ polskiego s¹downictwa, któr¹
wykorzystuj¹ zarówno osoby nieuczciwe, jak i przestêpcy.

Dlatego zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o opiniê dotycz¹c¹ poruszonych spraw oraz o informa-
cjê, jakie dzia³ania zamierza Pan podj¹æ, by w przysz³oœci s¹downictwo lepiej s³u¿y³o obywatelom.

Z szacunkiem
Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami

Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka województwa ³ódzkiego W³odzimierza Fisiaka oraz do mar-
sza³ka województwa œwiêtokrzyskiego Adama Jarubasa

Szanowni Panowie Marsza³kowie!
Mieszkañcy ziemi ³ódzkiej, a dok³adnie powiatów piotrkowskiego i opoczyñskiego, doje¿d¿aj¹cy do

pracy poci¹gami zwrócili siê z proœb¹ o interwencjê odnoœnie do likwidacji po³¹czenia kolejowego
£ódŸ – Dêbica, a w szczególnoœci odcinka Tomaszów Mazowiecki – Skar¿ysko-Kamienna. Linia ta ³¹czy³a
powiaty tomaszowski, opoczyñski, konecki oraz skar¿yski i s³u¿y³a osobom doje¿d¿aj¹cym do pracy,
a tak¿e studentom i emerytom wyje¿d¿aj¹cym do Lublina lub Warszawy. Po³¹czenie to by³o w tych powia-
tach bardzo korzystne, co wiêcej – tañsze ni¿ transport samochodowy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿
wiele osób korzystaj¹cych z tego po³¹czenia mia³o wykupione bilety miesiêczne, kwartalne albo roczne,
a poci¹g zosta³ zlikwidowany w trakcie okresu ich wa¿noœci, i to bez podania jakichkolwiek przyczyn, bez
jakiejkolwiek informacji. Panowie Marsza³kowie, ci ludzie z dnia na dzieñ pozostali bez mo¿liwoœci dojaz-
du do pracy, mimo ¿e posiadali wa¿ne bilety!

Wzwi¹zkuz tymzwracamysiêzproœb¹owyjaœnieniepowodówtakiejdecyzjiurzêdówmarsza³kowskich.
Dodatkowo pragniemy poinformowaæ, ¿e w ramach znalezienia rozwi¹zania zastêpczego zosta³y uru-

chomione zastêpcze linie autobusowe, jednak¿e z przekazanych informacji wynika, i¿ s¹ to rozwi¹zania
znacznie dro¿sze. Ponadto jest nam wiadome, i¿ w ramach komunikacji zastêpczej Urz¹d Marsza³kowski
Województwa £ódzkiego chcia³ wys³aæ poci¹g do granicy województwa œwiêtokrzyskiego, czyli do Koñskich,
ale Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego nie by³ zainteresowany takim rozwi¹zaniem.

Dlaczego tak trudno jest realizowaæ po³¹czenia kolejowe miêdzy województwami? Sk¹d takie proble-
my? W ca³ej Europie i na œwiecie transport kolejowy wypiera samochodowy jako tañszy i bardziej przyjaz-
ny œrodowisku, dlaczego wiêc w Polsce jest odwrotnie?

Dziêkujemy za szczegó³owe wyjaœnienie i znalezienie skutecznego rozwi¹zania przedstawionej sprawy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Grzegorz Banaœ
Adam Massalski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka WoŸniaka

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra w dwóch sprawach zwi¹zanych z rozbudow¹ infrastruktury drogowej.
Odcinek drogi zast¹piony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy

o drogach publicznych, z dniem oddania do u¿ytkowania nowego zostaje pozbawiony dotychczasowej ka-
tegorii i zaliczony do kategorii dróg gminnych. Tak wiêc samorz¹dy gminne, choæ ciesz¹ siê z wyprowa-
dzenia ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane, otrzymuj¹ odcinek do niedawna g³ównej drogi
regionu, na przyk³ad drogi krajowej nr 3, nie maj¹c praktycznych mo¿liwoœci nale¿ytego jego utrzymania.
Chodzi nie tylko o wydatki niezbêdne do zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego drogi, ale te¿
o wydatki na zimowe utrzymanie drogi, wydatki, których zw³aszcza gminy wiejskie, takie jak Lubiszyn
ko³o Gorzowa, nie bêd¹ mog³y ponosiæ bez szkody dla wykonywania podstawowych zadañ samorz¹du.

Analogiczna sytuacja wystêpuje w odniesieniu do finansowania kosztów eksploatacji oœwietlenia powsta-
j¹cego w ci¹gach odcinków nowo budowanych dróg krajowych stanowi¹cych obwodnice miejscowoœci.

Trudno nie zgodziæ siê z opiniami, i¿ tego rodzaju sytuacja jest krzywdz¹ca dla gmin. Pragnê zatem za-
pytaæ Pana Ministra, czy zamierza obowi¹zuj¹ce w tym zakresie regulacje prawne poddaæ nowelizacji wy-
chodz¹cej naprzeciw oczekiwaniu gmin.

Z uszanowaniem
Henryk Maciej WoŸniak
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Alicjê Zaj¹c

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Oœwiadczenie to dotyczy planowanych zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz za-
trudnieniu osób niepe³nosprawnych i niektórych innych ustaw.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele osób niepe³nosprawnych, zaniepokojeni
proponowanymi zmianami w wymienionej ustawie, dotycz¹cymi przede wszystkim planowanej likwida-
cji prozatrudnieniowego art. 22 tej ustawy, który obecnie jest najlepszym narzêdziem wspierania zatrud-
nienia osób z najciê¿szymi schorzeniami.

Art. 22 ustawy stworzy³ mo¿liwoœæ pracodawcom nieosi¹gaj¹cym 6% wskaŸnika zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych, obni¿ania do 80% swoich obowi¹zkowych wp³at wnoszonych na Pañstwowy Fun-
dusz Osób Niepe³nosprawnych, jeœli dokonaj¹ zakupu wytworzonych wyrobów lub œwiadczonych us³ug,
z wy³¹czeniem handlu, u pracodawcy zatrudniaj¹cego ogó³em co najmniej dwudziestu pracowników
i osi¹gaj¹cego wskaŸnik zatrudnienia osób niepe³nosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepe³nosprawnoœci w wysokoœci co najmniej 10%.

Przepis powy¿szy daje mo¿liwoœæ kupuj¹cym, aby wielkoœci¹ swoich zamówieñ bezpoœrednio stymulo-
wali u sprzedaj¹cego wielkoœæ zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, a tak¿e poziom wynagrodzeñ za-
trudnionych osób z najciê¿szymi schorzeniami (stopieñ znaczny i umiarkowany). Rozwi¹zanie to ma nie
tylko charakter prozatrudnieniowy, lecz tak¿e umo¿liwia w sposób najbardziej efektywny wykorzystywa-
nie œrodków nale¿nych PFRON, a przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia niepe³nosprawnych, gdy¿
œrodki te – w postaci ulgi – trafiaj¹ bezpoœrednio do tych, którzy wspieraj¹ zatrudnienie takich osób, dziê-
ki temu, ¿e kupuj¹ produkty i us³ugi u ich pracodawców. Likwidacja art. 22, zdaniem przedstawicieli
osób niepe³nosprawnych, ograniczy w przysz³oœci dostêp do pracy osobom niepe³nosprawnym, które dzi-
siaj s¹ aktywne zawodowo i dalej chcia³yby wykazywaæ tak¹ aktywnoœæ.

Inne proponowane w ustawie rozwi¹zania równie¿ wprowadzaj¹ wiele negatywnych zmian. Chodzi
zw³aszcza o systematyczne zmniejszanie dofinansowania do wynagrodzeñ pracowników z lekk¹ nie-
pe³nosprawnoœci¹ czy na³o¿enie na zak³ady pracy chronionej dodatkowych obci¹¿eñ, takich jak na przy-
k³ad podatki, z których dot¹d zak³ady te by³y zwolnione.

Maj¹c powy¿sze na uwadze, zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy planowana jest likwidacja
art. 22 przywo³anej wy¿ej ustawy.

Czy w razie likwidacji art. 22 ustawy przewidziane s¹ jakieœ inne rozwi¹zania, które zapobiega³yby po-
gorszeniu siê na rynku pracy sytuacji osób posiadaj¹cych orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepe³nosprawnoœci.

Alicja Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 62. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi
z maja i czerwca 2010 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r., wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w tytule ustawy wyrazy „z maja i czerwca 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „z 2010 r.”;
2) w art. 1:

a) w ust. 1 wyrazy „z maja i czerwca 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „z 2010 r.”,
b) w ust. 2 wyrazy „w maju i czerwcu 2010 r.” zastêpuje siê wyrazami „w 2010 r.”;

3) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „bêd¹ pochodziæ” zastêpuje siê wyrazem „pochodz¹”;
4) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „udzielona jednokrotnie” zastêpuje siê wyrazami „udzielona przedsiêbiorcy je-

dnokrotnie”;
5) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, gdy przedsiêbiorca posiada³ w dniu wyst¹pienia powodzi umowê ubezpieczenia
przedsiêbiorstwa od nastêpstw klêsk ¿ywio³owych, kwota po¿yczki nie mo¿e przekraczaæ ró¿nicy
miêdzy wysokoœci¹ poniesionych szkód a wysokoœci¹ odszkodowania okreœlon¹ w umowie ubez-
pieczenia.”;

6) w art. 7:
a) w ust. 1 wyrazy „od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy” zastêpuje siê wyrazami „od dnia wyst¹pienia

szkody powsta³ej w wyniku powodzi”,
b) dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przedsiêbiorcy, który poniós³ szkodê przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, ter-
min, o którym mowa w ust. 1, liczy siê od dnia jej wejœcia w ¿ycie.”;

7) w art. 7 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „potwierdzaj¹ce, ¿e przedsiêbiorca poniós³ szkodê w wyniku powodzi”
zastêpuje siê wyrazami „potwierdzaj¹ce, ¿e w okresie wskazanym w zaœwiadczeniu przedsiêbiorca
poniós³ szkodê w wyniku powodzi”;

8) w art. 9 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „rzeczoznawca maj¹tkowy” dodaje siê wyrazy „lub
komisja powo³ana przez fundusz po¿yczkowy”;

9) w art. 11 w ust. 2 wyraz „podejmuje” zastêpuje siê wyrazem „wydaje”;
10) w art. 11:

a) dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Fundusz po¿yczkowy odmawia umorzenia po¿yczki:

1) niewykorzystanej lub nierozliczonej w sposób oraz w terminach okreœlonych w art. 10;
2) w przypadkach, których mowa w art. 13 ust. 2 – 4.",

b) w ust. 4 wyrazy „Od decyzji, o której mowa w ust. 2,” zastêpuje siê wyrazami „Od decyzji o odmowie
umorzenia po¿yczki”;

11) w art. 13:
a) w ust. 2 wyrazy „przedsiêbiorca zwraca pe³n¹ kwotê otrzymanej po¿yczki powiêkszon¹ o ustawowe

odsetki liczone od dnia zawarcia umowy po¿yczki” zastêpuje siê wyrazami „przedsiêbiorca jest
obowi¹zany do zwrotu otrzymanej po¿yczki wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia za-
warcia umowy po¿yczki”,

b) w ust. 4 wyrazy „fundusz po¿yczkowy wypowiada umowê po¿yczki i wystêpuje do przedsiêbiorcy
o zwrot otrzymanych œrodków” zastêpuje siê wyrazami „przedsiêbiorca jest obowi¹zany do zwrotu
otrzymanej po¿yczki”;

12) w art. 21 w ust. 2 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:
„4) koszty dzia³alnoœci komisji, o której mowa w art. 9 ust. 1.”;

13) za³¹cznik do ustawy otrzymuje brzmienie:



„Za³¹cznik do ustawy z dnia... (poz....)

WZÓR

...................................................
(pieczêæ organu)

Zaœwiadczenie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia... o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami
powodzi z 2010 r. (Dz. U. Nr …, poz. …) potwierdzam, ¿e przedsiêbiorca

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
(nazwa / imiê i nazwisko oraz adres przedsiêbiorcy)

...........................................................................................................................................................
(numer REGON, NIP)

w okresie ……………………………… 2010 r.
poniós³ szkodê w wyniku powodzi, która wyst¹pi³a na terenie

...........................................................................................................................................................
(nazwa miasta/gminy)

.....................................................
(podpis organu) ”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o wspieraniu przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami powodzi z maja i czerwca 2010 r., postanowi³ wpro-
wadziæ do niej 13 poprawek.

Poprawki nr 1, 2, 7 i 13 zmierzaj¹ do tego, aby ustawa mog³a znaleŸæ zastosowanie do powodzi ma-
j¹cych miejsce w ca³ym roku 2010, a nie jedynie w maju i czerwcu – jak za³o¿ono w jej pierwotnej wersji.
Senat uzna³, ¿e respektuj¹c zasadê równoœci, wsparcie na zasadach okreœlonych w ustawie winno przy-
s³ugiwaæ wszystkim przedsiêbiorcom poszkodowanym w wyniku powodzi oraz spe³niaj¹cym warunki
uzyskania pomocy, bez wzglêdu na to, kiedy mia³a miejsce klêska ¿ywio³owa.

Poprawka nr 6 zrównuje sytuacjê prawn¹ wszystkich przedsiêbiorców poszkodowanych w wyniku po-
wodzi w 2010 r. poprzez wskazanie, ¿e termin do z³o¿enia wniosku o udzielenie po¿yczki nale¿y liczyæ od
dnia wyst¹pienia szkody, przy czym je¿eli szkoda nast¹pi³a przed wejœciem ustawy w ¿ycie, bieg terminu
rozpocznie siê od tego dnia. Art. 7 ust. 1 ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm stanowi, ¿e wniosek
o udzielenie po¿yczki przedsiêbiorca sk³ada do funduszu po¿yczkowego, w terminie 6 miesiêcy od dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy. Przyjêcie rozwi¹zania, ¿e przepisy ustawy znajd¹ zastosowanie do ca³ego roku
2010 r., spowoduje w kontekœcie art. 7 ust. 1 skutek polegaj¹cy na tym, ¿e czas na z³o¿enie wniosku
o udzielenie po¿yczki bêdzie tym krótszy, im bli¿ej koñca roku wyst¹pi powódŸ. Aby zapobiec takiej sy-
tuacji Senat postanowi³, aby termin do z³o¿enia wniosku o udzielenie po¿yczki by³ liczony od dnia wy-
st¹pienia szkody. ¯eby zapewniæ czas wystarczaj¹cy na z³o¿enie wniosku tak¿e przedsiêbiorcom poszko-
dowanym przed wejœciem w ustawy w ¿ycie, dla tej kategorii adresatów bieg terminu rozpocznie siê od
dnia, w którym ustawa stanie siê prawem obowi¹zuj¹cym.

Przyjmuj¹c poprawki nr 8 i 12 Senat postanowi³ umo¿liwiæ szacowanie szkód poniesionych przez
przedsiêbiorcê tak¿e komisji powo³anej przez fundusz po¿yczkowy. W opinii Izby takie rozwi¹zanie przy-
spieszy postêpowanie w sprawie udzielenia przedsiêbiorcy po¿yczki oraz obni¿y jego koszty.

W poprawce nr 10 Senat postanowi wskazaæ katalog przes³anek, po wyst¹pieniu których fundusz po-
¿yczkowy wydaje decyzjê o odmowie umorzenia po¿yczki. W myœl art. 11 ustawy, po¿yczka wykorzystana
i rozliczona zgodnie z jej przepisami podlegaæ ma umorzeniu z dniem z³o¿enia przez przedsiêbiorcê do
funduszu po¿yczkowego rozliczenia. Decyzjê o umorzeniu podejmie fundusz po¿yczkowy po dokonaniu
kontroli poniesionych przez przedsiêbiorcê wydatków. Od decyzji tej przedsiêbiorcy przys³ugiwaæ bêdzie,
w terminie 14 dni od dnia dorêczenia, odwo³anie do ministra w³aœciwego do spraw gospodarki. Poniewa¿
fundusz po¿yczkowy dysponuje pieniêdzmi pochodz¹cymi z bud¿etu pañstwa, przyj¹æ nale¿y, ¿e wyko-
nuje zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej, a decyzja wydawana przez niego w przedmiocie
umorzenia albo odmowy umorzenia po¿yczki jest decyzj¹ administracyjn¹ (wskazuje na to tak¿e u¿yta
przez ustawodawcê terminologia). Przyjêcie takiej formy prawnej dla rozstrzygniêcia funduszu po¿yczko-
wego oznacza w opinii Senatu, ¿e przes³anki wydania decyzji (w szczególnoœci negatywnej), winny byæ wy-
raŸnie wskazane w ustawie. W art. 11 ust. 1 okreœlono przes³anki umorzenia po¿yczki (wykorzystanie jej
i rozliczenie zgodnie z ustaw¹), nie ma natomiast regulacji wskazuj¹cej sytuacje, w których fundusz wyda
decyzjê w przedmiocie odmowy jej umorzenia. Ta ostatnia decyzja mo¿e zostaæ podjêta tylko wówczas,
gdy naruszony zostanie art. 10 ustawy lub w trakcie kontroli wykazany zostanie jeden z przypadków wy-
mienionych w art. 13 ust. 2 – 4 (odmowa umo¿liwienia przeprowadzenia kontroli, wykorzystanie po¿yczki
niezgodnie z jej celem lub z³o¿enie nieprawdziwego oœwiadczenia w przedmiocie spe³niania przez przed-
siêbiorcê warunków koniecznych do ubiegania siê o pomoc finansow¹).

W art. 13 ustawy w ust. 2 i 4 okreœlono sytuacje, w których przedsiêbiorca bêdzie obowi¹zany do zwro-
tu udzielonej mu po¿yczki wraz z ustawowymi odsetkami. W ka¿dej z wymienionych jednostek redakcyj-
nych ustawodawca pos³u¿y³ siê inn¹ technik¹ legislacyjn¹, choæ zamierzony efekt mia³ byæ jak siê wydaje
ten sam (obowi¹zek zwrotu po¿yczki wraz z odsetkami). Bior¹c pod rozwagê wymóg zachowania spójno-
œci terminologicznej ustawy oraz maj¹c na wzglêdzie ewentualne w¹tpliwoœci interpretacyjne, Senat po-
stanowi³ ujednoliciæ obydwa przepisy (poprawka nr 11).

Pozosta³e poprawki maj¹ charakter redakcyjny lub zapewniaj¹ ustawie jednolitoœæ terminologiczn¹
i w³aœciw¹ precyzjê.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czer-
wca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych

w wyniku dzia³ania ¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zni-
szczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia³ania ¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê
ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem
w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Unii Europejskiej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) po art. 7 dodaje siê art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a.
1. Rada Ministrów przekazuje Sejmowi i Senatowi, niezw³ocznie po ich otrzymaniu projekty aktów

prawnych Unii Europejskiej innych ni¿ akty, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2. Na ¿¹danie or-
ganu w³aœciwego na podstawie regulaminu Sejmu lub organu w³aœciwego na podstawie regu-
laminu Senatu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ¿¹dania, Rada Ministrów przedstawia
projekty stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej do tych aktów.

2. Organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu i organ w³aœciwy na podstawie regulaminu
Senatu mog¹ wyraziæ opinie o projekcie aktu prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa
w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przekazania odpowiednio Sejmowi lub Senatowi projektu
stanowiska do tego aktu. Art. 7 ust. 3 i 6 stosuje siê odpowiednio.

3. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej nie uwzglêdnia opinii organu w³aœciwe-
go na podstawie regulaminu Sejmu lub opinii organu w³aœciwego na podstawie regulaminu
Senatu, przedstawiciel Rady Ministrów ma obowi¹zek niezw³ocznie wyjaœniæ organowi w³aœci-
wemu na podstawie regulaminu Sejmu lub organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu
Senatu przyczyny rozbie¿noœci.";

2) w art. 11:
a) w ust. 1 i 2 wyrazy „opinii organu w³aœciwego na podstawie regulaminu Sejmu i opinii organu w³aœci-

wego na podstawie regulaminu Senatu” zastêpuje siê wyrazami „opinii Sejmu lub organu w³aœciwe-
go na podstawie regulaminu Sejmu i opinii Senatu lub organu w³aœciwego na podstawie regulami-
nu Senatu”,

b) w ust. 3 wyrazy „organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Sejmu i organowi w³aœciwemu
na podstawie regulaminu Senatu” zastêpuje siê wyrazami „Sejmowi lub organowi w³aœciwemu na
podstawie regulaminu Sejmu i Senatowi lub organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Se-
natu”;

3) w art. 12:
a) w ust. 1 wyrazy „organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu” zastêpuje siê wyrazami „Sejm

lub organ w³aœciwy na podstawie regulaminu Sejmu lub Senat”,
b) w ust. 2:

– wyrazy „organu w³aœciwego na podstawie regulaminu Sejmu” zastêpuje siê wyrazami „Sejmu
lub organu w³aœciwego na podstawie regulaminu Sejmu lub Senatu”,

– wyrazy „organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Sejmu” zastêpuje siê wyrazami „Sej-
mowi lub organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Sejmu lub Senatowi”;

4) w art. 12:
a) w ust. 1:

– przed wyrazami „wyda³ opiniê” dodaje siê wyrazy „lub organ w³aœciwy na podstawie regulaminu
Senatu”,

– wyrazy „powinna ona stanowiæ podstawê stanowiska” zastêpuje siê wyrazami „powinna ona byæ
uwzglêdniona w stanowisku”,

b) w ust. 2 przed wyrazami „, cz³onek Rady Ministrów” dodaje siê wyrazy „lub organu w³aœciwego na
podstawie regulaminu Senatu” oraz przed wyrazami „przyczyny rozbie¿noœci” dodaje siê wyrazy
„lub organowi w³aœciwemu na podstawie regulaminu Senatu”;

5) art. 13 i art. 14 otrzymuj¹ brzmienie:
„Art. 13.

1. Przed przedstawieniem w Radzie Europejskiej stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
projektu aktu prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa w:
1) art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2 lub art. 48 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej,



2) art. 312 ust. 2 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
3) Protokole (nr 9) w sprawie decyzji Rady odnosz¹cej siê do wykonania art. 16 ust. 4 Traktatu

o Unii Europejskiej i art. 238 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w okresie
miêdzy 1 listopada 2014 r. a 31 marca 2017 r. i od 1 kwietnia 2017 r. do³¹czonym do Trak-
tatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustana-
wiaj¹cego Europejsk¹ Wspólnotê Energii Atomowej
– Prezes Rady Ministrów zasiêga opinii Sejmu i Senatu.

2. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej nie uwzglêdnia opinii Sejmu lub opinii
Senatu, Prezes Rady Ministrów ma obowi¹zek niezw³ocznie wyjaœniæ Sejmowi lub Senatowi
przyczyny rozbie¿noœci.

Art. 14.
1. Przed przedstawieniem w Radzie stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie projektu aktu

prawnego Unii Europejskiej, o którym mowa w mowa w art. 81 ust. 3, art. 153 ust. 2 akapit
czwarty, art. 192 ust. 2 akapit drugi, art. 333 ust. 1 lub art. 333 ust. 2 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej, Rada Ministrów zasiêga opinii Sejmu i Senatu.

2. W przypadku gdy stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej nie uwzglêdnia opinii Sejmu lub opinii
Senatu, cz³onek Rady Ministrów ma obowi¹zek niezw³ocznie wyjaœniæ Sejmowi lub Senatowi
przyczyny rozbie¿noœci.";

6) po art. 14 dodaje siê art. 14a w brzmieniu:
„Art. 14a.

1. W przypadku przyjêcia aktów prawnych Unii Europejskiej, których wejœcie w ¿ycie uzale¿nione
jest, zgodnie z przepisami Traktatu o Unii Europejskiej lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, od spe³nienia wymogów konstytucyjnych pañstw cz³onkowskich, Rada Mini-
strów niezw³ocznie wnosi odpowiedni projekt ustawy.

2. Do ustaw, o których mowa w ust. 1, wyra¿aj¹cych zgodê na wejœcie w ¿ycie aktu prawnego Unii Eu-
ropejskiej, przepisy dotycz¹ce ratyfikacji umów miêdzynarodowych stosuje siê odpowiednio.";

7) w art. 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je¿eli Sejm lub Senat wyrazi³y opiniê o koniecznoœci zwo³ania konwentu, opinia ta stanowi pod-

stawê stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej.”;
8) w art. 15 skreœla siê ust. 3;
9) w art. 16 skreœla siê ust. 3;

10) w art. 17 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi i Senatowi, nie rzadziej ni¿ raz na 6 miesiêcy, informacjê

o pracach legislacyjnych zwi¹zanych z wykonaniem aktów prawa Unii Europejskiej, których
termin wykonania up³yn¹³ lub up³ywa w ci¹gu trzech miesiêcy od dnia przedstawienia infor-
macji.”;

11) w art. 22 skreœla siê pkt 1-3;
12) w art. 22:

a) skreœla siê pkt 4,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) po art. 22 dodaje siê art. 22a i art. 22b w brzmieniu:
„Art. 22a.

1. Notyfikowanie Radzie Europejskiej oœwiadczenia o zamiarze wyst¹pienia przez Rzeczpo-
spolit¹ Polsk¹ z Unii Europejskiej wymaga zgody Sejmu i Senatu.

2. Rada Ministrów wraz z wnioskiem o wyra¿enie zgody, o której mowa w ust. 1, przedstawia
na piœmie:

1) uzasadnienie zamiaru wyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej;
2) informacjê o stanowisku Rzeczypospolitej Polskiej, jakie Rada Ministrów ma zamiar za-

j¹æ podczas negocjacji, które poprzedzaj¹ zawarcie umowy okreœlaj¹cej warunki wy-
st¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej;

3) ocenê przewidywanych skutków prawnych wyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej
z Unii Europejskiej dla polskiego systemu prawa oraz skutków spo³ecznych, gospo-
darczych i finansowych dla Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wyra¿enie zgody, o której mowa w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y podjêtej w jedna-
kowym brzmieniu przez Sejm i Senat wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów w obecnoœci co najmniej
po³owy ustawowej liczby odpowiednio pos³ów lub senatorów.

Art. 22b.
1. Zgodê na przed³u¿enie okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europej-

skiej, wyra¿a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rady Ministrów.
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2. Przed³o¿enie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku dotycz¹cego przed³u¿enia
okresu, o którym mowa w art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, jest dokonywane
po uzyskaniu zgody wyra¿onej w ustawie.".";

13) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Przyjête przez Sejm ograniczenie aktów prawnych Unii Europejskiej poddanych kontroli parlamentar-
nej, Senat uzna³ za zbyt daleko id¹ce. Poniewa¿ zakres aktów poddanych kontroli w ramach tzw. ogólne-
go mechanizmu wspó³pracy nie wynika z przepisów Traktatowych a jedynie z modelu wspó³pracy we-
wn¹trz pañstwa cz³onkowskiego, Senat proponuje dodanie tzw. fakultatywnego mechanizmu kontroli.
Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat kierowa³ siê przede wszystkim koniecznoœci¹ zapewnienia Sejmowi
i Senatowi informacji o wszystkich aktach prawnych Unii Europejskiej, których Izby nie otrzymaj¹, na
podstawie Protoko³u nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej oraz w trybie art. 7
ust. 2 ustawy. Senat zwróci³ uwagê, i¿ przyjêty przez Sejm model wspó³pracy pozbawia Izby dostêpu do
wiedzy o takich aktach jak decyzje bêd¹ce aktami wykonawczymi, ale dotycz¹ce spraw o du¿ej donios³o-
œci (np. decyzje wykonawcze upowa¿niaj¹ce do wprowadzenia odstêpstw w sprawie podatku VAT, zezwo-
lenie na wprowadzenie do obrotu produktów zawieraj¹cych roœliny genetycznie zmodyfikowane). Poza
mechanizmem kontroli by³yby tak¿e wszystkie akty prawne przyjmowane w ramach wspólnej polityki za-
granicznej i bezpieczeñstwa, akty dotycz¹ce pomocy publicznej i prawa konkurencji, decyzje w istotnych
sprawach instytucjonalnych oraz szereg innych.

Poniewa¿ nie wszystkie akty otrzymywane w tym trybie bêd¹ wymaga³y jednakowej uwagi, Senat pro-
ponuje, aby Rada Ministrów przygotowywa³a projekt swojego stanowiska dopiero na ¿¹danie komisji par-
lamentarnych. Nieuwzglêdnienie opinii komisji w ostatecznym stanowisku prezentowanym przez Rz¹d
bêdzie skutkowa³o koniecznoœci¹ wyjaœnienia przyczyn rozbie¿noœci przez przedstawiciela Rz¹du.

Zdaniem Senatu opinia jedynie komisji sejmowej lub senackiej w sprawach, o których mowa w art. 11
tj. w sprawach dotycz¹cych ¿¹dania przez Polskê g³osowania w trybie „g³osów wa¿onych” pomiêdzy 1 lis-
topada 2014 r. a 31 marca 2017 r., ¿¹dania przez mniejszoœæ blokuj¹c¹ mniejsz¹, ni¿ wynika³oby to
z ogólnych przepisów, dodatkowej dyskusji w Radzie nad projektem aktu prawnego, w sprawach doty-
cz¹cych ustanowienia norm minimalnych dotycz¹cych procedury karnej, w sprawach okreœlenia dzie-
dzin przestêpczoœci innych ni¿ wynikaj¹ce z Traktatu, które maj¹ wymiar trans-graniczny i które bêd¹
objête harmonizacj¹ oraz w sprawach dotycz¹cych zwiêkszenia uprawnieñ Prokuratury Europejskiej
o œciganie powa¿nych przestêpstw o wymiarze trans-granicznym os³abia znaczenie kontroli parlamen-
tarnej. Zdaniem Senatu, Izby powinny mieæ mo¿liwoœæ regulaminowego ukszta³towania sposobu realiza-
cji tego zadania przez organ izby jakim jest komisja lub ca³¹ Izbê. Poniewa¿ zdaniem niektórych eksper-
tów wy³¹cznie „regulaminowe upowa¿nienie do tych zadañ ca³ych Izb bêdzie pozbawione skutecznoœci
prawnej”1, Senat postanowi³ Izbom zostawiæ mo¿liwoœæ regulaminowego ukszta³towania sposobu reali-
zacji obowi¹zku zasiêgania opinii przez Radê Ministrów (poprawka nr 2 i jej konsekwencja nr 3).

Art. 12 stanowi powtórzenie dotychczas funkcjonuj¹cego modelu mechanizmu wspó³pracy, zgodnie
z którym jedynie opinia komisji sejmowej powinna byæ uwzglêdniana w stanowisku Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jednak¿e samo ukszta³towanie zwi¹zania Rady Ministrów opini¹ (ust. 1 - opinia powinna stanowiæ
podstawê stanowiska i ust. 2 – stanowisko nie musi uwzglêdniaæ opinii) prowadzi do wniosku, i¿ „opinia
jest jedynie politycznym drogowskazem dla rz¹du”2, a co za tym idzie - nie znajduje uzasadnienia teza, i¿
Rz¹d nie powinien wyjaœniaæ równie¿ Senatowi (w przypadku przyjêcia poprawki do art. 11) lub komisji
senackiej przyczyn pominiêcia jej uwag w kszta³towaniu ostatecznego stanowiska Rzeczypospolitej Pol-
skiej (poprawka nr 4).

Przyjmuj¹c nowe brzmienie art. 13 i art. 14 (poprawka nr 5) Senat kierowa³ siê jednoznacznymi ocena-
mi ekspertów, którzy stwierdzili, i¿ rozwi¹zanie przyjête przez Sejm jest niezgodne z Konstytucj¹.

Po pierwsze wskazano, i¿ forma ustawy nadana aktom prawnym przewidzianym w art. 13 i 14, niema-
j¹cym charakteru normatywnego, poza wyj¹tkami przewidzianym w Konstytucji, jest niedopuszczalna:
„(…) w polskiej nauce prawa i w orzecznictwie Trybuna³u Konstytucyjnego (OTK) przyjêto - oparte na wy-
stêpuj¹cym zreszt¹ obecnie w samej Konstytucji - rozumienie ustawy jako aktu ogólnego, który ma usta-
nawiaæ”normy prawne o charakterze generalnym (a wiêc kierowanym do pewnej klasy adresatów wyró¿-
nionych ze wzglêdu na jak¹œ ich wspóln¹ cechê) i abstrakcyjnym (tzn. ustanawiaj¹cym pewne wzory za-
chowañ)", zaœ „konsekwencj¹ abstrakcyjnoœci normy jest jej powtarzalnoœæ – to ¿e nie ulega umorzeniu
lub skonsumowaniu przez jednorazowe zastosowanie”. W tym ujêciu ustawy nie mo¿na jej redukowaæ
tylko do aktu w sensie formalnym, a wszelkie odstêpstwa od zawierania przez ten akt prawny w jego treœci
normy prawnej, czyli generalnej i abstrakcyjnej normy postêpowania, powinny byæ wyraŸnie dopuszczo-
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ne w Konstytucji (np. ustawa bud¿etowa, ustawa wyra¿aj¹ca zgodê na ratyfikacjê umowy miêdzynarodo-
wej). Wyj¹tki te maj¹ charakter katalogu zamkniêtego."3

Ponadto zwraca siê uwagê, ¿e je¿eli niektóre z decyzji podejmowanych na podstawie wymienionych
przepisów Traktatów powoduj¹ przekazanie kompetencji na rzecz Unii Europejskiej - jest to mo¿liwe je-
dynie z zachowaniem regu³ wynikaj¹cych z art. 90 ust. 1 – 3 Konstytucji. „Tymczasem projektowane roz-
wi¹zanie tworzy mechanizm pozwalaj¹cy na otwarcie drogi do przekazania kompetencji bez zachowania
wymagañ konstytucyjnych, a wiêc do obejœcia zabezpieczeñ stworzonych w art. 90 Konstytucji dla ochro-
ny suwerennoœci.”4 Zdaniem tego samego eksperta „projekt kszta³tuje w pe³ni podmiotowy udzia³ Prezy-
denta w sprawach europejskich, kreuj¹c potencjalne spory kompetencyjne dysfunkcjonalne z punktu
widzenia zasad ustroju pañstwowego. Decyzja w sprawach europejskich nale¿y do Prezydenta, ale mimo
wniosku Rady Ministrów oraz ustawowej zgody mo¿e on jej przecie¿ nie podj¹æ, co jest równoznaczne
z przes¹dzeniem o negatywnym stanowisku przedstawiciela Rzeczypospolitej w sprawie projektu aktu
prawnego Unii. Projekt ustawy tworzy kompetencje Prezydenta w sprawach europejskich, w których nie
ma on konstytucyjnego locus standi. Rada Ministrów wystêpuje wobec Prezydenta w roli wnioskodawcy
w sprawach europejskich, co tak¿e nie znajduje umocowania w ustawie zasadniczej. Ponadto Rada Mini-
strów mo¿e przed³o¿yæ Prezydentowi RP wniosek dotycz¹cy podjêcia decyzji w sprawach europejskich do-
piero po uzyskaniu zgody wyra¿onej w ustawie. Dzia³anie rz¹du w sprawach europejskich jest zatem uza-
le¿nione od uchwalenia ustawy, co stanowi nadmiern¹ ingerencjê w³adzy ustawodawczej w sferê w³aœci-
woœci w³adzy wykonawczej. Sejm nie prowadzi polityki europejskiej, chyba ¿e chodzi o zgodê na ratyfika-
cjê umowy miêdzynarodowej na zasadach okreœlonych w art. 89 i 90 Konstytucji RP, z czym jednak nie
mamy do czynienia w tym przypadku. Przepisy art. 13 i 14 projektu naruszaj¹ zatem zasadê podzia³u
w³adz wyra¿on¹ w art. 10 Konstytucji RP”.

W konsekwencji Senat podzieli³ te uwagi, konstatuj¹c i¿ w obecnym stanie ukszta³towania ról Prezy-
denta, Rady Ministrów oraz Sejmu i Senatu jedyn¹ dopuszczaln¹ form¹ wspó³pracy rz¹du w sprawach
wymienionych w art. 13 i 14 jest zasiêganie opinii Sejmu i Senatu. Przyjmuj¹c te poprawki Senat wzi¹³
pod uwagê tak¿e argument, i¿ w dwóch sprawach z wymienionych w art. 13 i 14 podstaw traktatowych
ka¿da z Izb bêdzie mia³a samodzielne prawo wyra¿ania sprzeciwu, którego konsekwencj¹ jest niewejœcie
w ¿ycie danej decyzji. Ponadto zakres spraw przekazanych do opiniowania dotyczy zagadnieñ procedu-
ralnych, a nie decyzji merytorycznych.

Przyjmuj¹c poprawki nr 6 i 11 Senat kierowa³ siê przekonaniem, i¿ akty prawne Unii Europejskiej nie
s¹ umowami miêdzynarodowymi i nie mo¿na w stosunku do tych aktów mówiæ o ich ratyfikacji, poniewa¿
zgodnie z Konstytucj¹ jak i ustaw¹ o umowach miêdzynarodowych ratyfikacji podlegaj¹ jedynie umowy
miêdzynarodowe. Jednak¿e uznaj¹c za konieczne zaproponowanie rozwi¹zania poœredniego, które po-
winno znaleŸæ odzwierciedlenie w Konstytucji, Senat proponuje, i¿ w stosunku do aktów prawnych Unii
Europejskiej, których wejœcie w ¿ycie uzale¿nione jest, zgodnie z przepisami Traktatów, od spe³nienia wy-
mogów konstytucyjnych pañstw cz³onkowskich, Rada Ministrów bêdzie obowi¹zana wnieœæ projekt
ustawy, do którego bêd¹ mia³y odpowiednie zastosowanie przepisy o ratyfikacji.

Poprawki nr 7 i 8 dotycz¹ zagadnienia zwo³ania konwentu. Zdaniem Senatu Rz¹d nie mo¿e narzucaæ Iz-
bom decyzji w sprawie, w której Izby realizuj¹ uprawnienie do kszta³towania ewentualnej zmiany Traktatu
za poœrednictwem przedstawicieli Sejmu i Senatu w konwencie. Senat uzna³ tak¿e, ¿e decyzja o konieczno-
œci zwo³ania konwentu którejkolwiek z Izb powinna byæ wi¹¿¹ca dla wszystkich zainteresowanych.

Senat skreœlaj¹c ust. 3 w art. 16 uzna³, i¿ jego treœæ nie stanowi materii ustawy dotycz¹cej wspó³pracy
Rz¹du, Sejmu i Senatu. Obowi¹zek informowania przez pe³nomocnika marsza³ków Izb o istotnych zda-
rzeniach w postêpowaniu przed Trybuna³em jest niew¹tpliwie potrzebny, ale powinien byæ on ukszta³to-
wany w umowie zawartej z pe³nomocnikiem, a nie w ustawie.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 10 Senat uzna³ za konieczne na³o¿enie na Radê Ministrów obowi¹zku infor-
mowania o stanie implementacji prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego. Poniewa¿ deficyt
transpozycji jest w przypadku Polski jednym z najwy¿szych w Unii, poprawka przyczyni siê do zwiêksze-
nia kontroli Sejmu i Senatu nad procesem implementacji, zarówno poprzez ocenê prac Rz¹du, jak rów-
nie¿ samego parlamentu.

Poprawka nr 12 powtarza rozwi¹zanie przyjête w senackim projekcie ustawy, odrzuconym przez Sejm
w pierwszym czytaniu. Zgodnie z Art. 50 TUE ka¿de pañstwo cz³onkowskie mo¿e podj¹æ decyzjê o wy-
st¹pieniu z Unii. Pañstwo to notyfikuje swój zamiar Radzie Europejskiej i prowadzi negocjacje w celu za-
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3 Opinia prawna na temat zgodnoœci z Konstytucj¹ wybranych regulacji zawartych w projekcie ustawy o wspó³pracy Rady

Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

prof. dr hab. B. Banaszak
4 Opinia prawna na temat zgodnoœci z Konstytucj¹ wybranych regulacji zawartych w projekcie ustawy o wspó³pracy Rady

Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

dr R. Piotrowskiego



warcia umowy o wyst¹pieniu. Je¿eli w terminie 2 lat od notyfikacji nie dojdzie do zawarcia odpowiedniej
umowy, Traktaty i tak przestaj¹ mieæ zastosowanie do danego pañstwa, co oznacza faktyczne wyst¹pie-
nie z Unii (chyba ¿e nast¹pi przed³u¿enie okresu negocjacji).

Zgodnie z art. 22a ustawy notyfikacja wyst¹pienia nast¹pi po uzyskaniu zgody wyra¿onej w ustawie.
Ze wzglêdu na opisane wy¿ej skutki, zdaniem Senatu, decyzja o takim znaczeniu i skutkach spo³ecznych
i ekonomicznych, jak wyst¹pienie z Unii Europejskiej, zas³uguje na obwarowanie jej szczególn¹ form¹
podjêcia. W zwi¹zku z tym Senat postanowi³, i¿ decyzja o notyfikacji wyst¹pienia z Unii bêdzie podejmo-
wana w sposób kwalifikowany tj. za wyra¿eniem zgody przez Sejm i Senat wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów.

Poprawka nr 13 zmierza do okreœlenia daty wejœcia ustawy w ¿ycie na dzieñ 1 stycznia 2011 r. Ponie-
wa¿ proces legislacyjny zakoñczy siê w paŸdzierniku, Senat uzna³, ¿e lepszym rozwi¹zaniem bêdzie po-
wi¹zanie wejœcia ustawy w ¿ycie z now¹ prezydencj¹ rozpoczynaj¹c¹ siê z pocz¹tkiem roku.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7, w art. 4b w ust. 1:

a) w pkt 2 wyrazy „jednostka badawczo-rozwojowa” zastêpuje siê wyrazami „instytut badawczy”,
b) w pkt 3 wyrazy „jednostk¹ badawczo-rozwojow¹” zastêpuje siê wyrazami „instytutem badawczym”;

2) w art. 1 w pkt 7, w art. 4b w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „i za zgod¹ uprawnionego” zastêpuje siê wyrazami
„z uprawnionym”;

3) w art. 1 w pkt 17, w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 4a” dodaje siê wyrazy „ust. 1 lub w przepi-
sach wykonawczych wydanych na podstawie art. 4a ust. 2";

4) w art. 1 w pkt 17, w art. 27a w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „przepisy art. 16 lub” zastêpuje siê wyrazami
„przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie”;

5) w art. 1:
a) w pkt 17, w art. 27b w ust. 1:

– w pkt 1 wyrazy „zakazy okreœlone” zastêpuje siê wyrazami „zakaz okreœlony” oraz wyraz „i” zastê-
puje siê wyrazem „lub”,

–wpkt6wyraz „przepisy” zastêpujesiêwyrazem„przepis” orazwyraz „i” zastêpujesiêwyrazem„lub”,
b) w pkt 18, w art. 27c w ust. 1:

– w pkt 4 wyrazy „zakazy okreœlone” zastêpuje siê wyrazami „zakaz okreœlony” oraz wyraz „oraz”
zastêpuje siê wyrazem „lub”,

– w pkt 6 i 7 wyraz „i” zastêpuje siê wyrazem „lub”;
6) w art. 1 w pkt 17, w art. 27b w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach „w art. 2" dodaje siê wyrazy „ust. 1 lub w prze-

pisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2";
7) w art. 1 w pkt 17, w art. 27b w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach „w art. 9" dodaje siê wyrazy „ust. 1 lub 2";
8) w art. 1:

a) w pkt 17, w art. 27b po pkt 5 dodaje siê pkt … w brzmieniu:
„…) dokonuje po³owu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadaj¹c dokumentu stwier-

dzaj¹cego upowa¿nienie, o którym mowa w art. 5,”,
b) w pkt 18, w art. 27c w ust. 1 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „wbrew przepisom art. 4 i 5";

9) w art. 1 w pkt 18, w art. 27c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) narusza zakaz okreœlony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1,”;

10) w art. 1 w pkt 18, w art. 27c skreœla siê ust. 2;
11) w art. 5 w ust. 1 wyraz „wniosek” zastêpuje siê wyrazem „wezwanie” oraz wyraz „wniosku” zastêpuje

siê wyrazem „wezwania”;
12) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „mo¿e wymieniæ” zastêpuje siê wyrazem „wymienia” oraz wyraz „wydaæ” zastê-

puje siê wyrazem „wydaje”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o rybactwie œród-
l¹dowym i uchwali³ do niej 12 poprawek.

Przepis art. 4b ust. 1 pos³uguje siê wyra¿eniem „jednostka badawczo-rozwojowa”. W dniu 1 paŸdzier-
nika 2010 r. wejdzie w ¿ycie ustawa o instytutach badawczych, w której okreœlenie „jednostka
badawczo-rozwojowa” zostanie zast¹pione „instytutem badawczym”. Poniewa¿ mo¿na oczekiwaæ, ¿e
ustawa o zmianie ustawy o rybactwie œródl¹dowym wejdzie w ¿ycie póŸniej, Senat uwzglêdni³ tê zmianê
terminologiczn¹ w brzmieniu art. 4b ust. 1 (poprawka nr 1).

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 zarybianie wód mo¿e prowadziæ jednostka badawczo-rozwojowa,
uczelnia, fundacja, uznana organizacja producentów ryb lub organizacja spo³eczna, w ramach programu
badawczego lub programu ochrony i odbudowy zasobów ryb w porozumieniu i za zgod¹ uprawnionego do
rybactwa. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ka¿de porozumienie zawiera w sobie element zgody stron porozumienia.
Dlatego Senat uzna³ za zbêdne nak³adanie obowi¹zku uzyskania oddzielnej zgody na zarybianie wód, je-
¿eli uprawniony do rybactwa zawar³ odpowiednie porozumienie. Powy¿sze uzasadnia poprawkê nr 2.

Poprawki nr 3, 4 i 6 zmierzaj¹ do adekwatnego oddania w przepisach woli ustawodawcy. Przepisy art.
27 ust. 1 pkt 1, art. 27a ust.1 pkt 4 i art. art. 27b ust. 1 pkt 3 ustanawiaj¹ odpowiedzialnoœæ za wykrocze-
nie za zachowania sprzeczne z przepisami upowa¿niaj¹cymi do wydania rozporz¹dzeñ (odpowiednio
art. 4a ust. 2, art. 21 pkt 4 i art. 2 ust. 2). Naruszenie tych przepisów mo¿e polegaæ jedynie na niewykona-
niu lub wadliwym wykonaniu dyspozycji przepisu upowa¿niaj¹cego. Zdaniem Senatu jest to pomy³ka
ustawodawcy, który powinien penalizowaæ naruszenie norm przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie wymienionych przepisów upowa¿niaj¹cych.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat uwzglêdni³ zasadê, ¿e je¿eli przepis karny typizuje czyn zabroniony
poprzez wskazanie zachowañ zabronionych lub nakazanych przez odrêbne przepisy, to wymieniaj¹c te
przepisy nale¿y ³¹czyæ je spójnikiem „lub”, gdy¿ je¿eli zostan¹ po³¹czone spójnikami „i” albo „oraz” to do
pope³nienia przestêpstwa konieczne bêdzie naruszenie wszystkich wymienionych przepisów. Argumen-
tacja ta odnosi siê mutatis mutandis do art. 27c ust. 1 pkt 6 i 7.

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 5 pope³nia wykroczenie, kto nie stosuje siê do nakazu, o którym mowa
w art. 9. W art. 9 sformu³owane s¹ dwa nakazy. Senat doprecyzowa³ przepis poprzez wskazanie, ¿e wykro-
czenie pope³nia siê naruszaj¹c zakazy okreœlone w ust. 1 i 2 (poprawka nr 7).

Na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 pope³nia przestêpstwo, kto nie bêd¹c uprawnionym do rybactwa al-
bo osob¹ po³awiaj¹c¹ na jego rzecz, po³awia ryby rybackimi narzêdziami lub urz¹dzeniami po³owowymi
wbrew przepisom art. 4 i art. 5.

Przywo³any art. 4 nie dotyczy po³owu ryb rybackimi narzêdziami lub urz¹dzeniami po³owowymi.
Wskazuje jedynie, kto jest uprawnionym do rybactwa. Nie ma potrzeby odwo³ywania siê do tego przepisu,
gdy¿ skorzystanie z niego w toku wyk³adni bêdzie oczywiste, a jego treœæ normatywna zosta³a wprowadzo-
na do przepisu karnego przez pos³u¿enie siê wyra¿eniem „kto nie bêd¹c uprawnionym do rybactwa”.

Natomiast art. 5 dope³nia w uzasadniony sposób znamiona czynu zabronionego poprzez na³o¿enie na
osobê dokonuj¹c¹ po³owu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa obowi¹zku posiadania dokumentu
stwierdzaj¹cego upowa¿nienie uprawnionego do po³owu ryb (po³ów bez posiadania upowa¿nienia przy
sobie jest zabroniony na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1). Jednak sankcja w postaci ukarania za przestêp-
stwo osoby, która nie otrzyma³a upowa¿nienia do po³owu ryb w formie pisemnej, zgubi³a go lub utraci³a
w inny sposób, jest nieproporcjonalnie dotkliwa. Senat uzna³, ¿e wystarczaj¹c¹ sankcj¹ bêdzie odpowie-
dzialnoœæ za pope³nienie wykroczenia (poprawka nr 8).

Przepis art. 27c ust. 1 pkt 3 przewiduje odpowiedzialnoœæ karn¹ za naruszenie zakazów lub niestoso-
wanie siê do obowi¹zków okreœlonych w art. 3 ust. 4. Art. 3 ust. 4 jest przepisem upowa¿niaj¹cym. Nie
znajduje siê w nim ¿aden zakaz ani nakaz (minister nie jest obowi¹zany na podstawie tego przepisu do
wydania rozporz¹dzenia). Je¿eli intencj¹ ustawodawcy by³o ukaranie za naruszenie zakazów lub niesto-
sowanie siê do obowi¹zków okreœlonych w rozporz¹dzeniu, to nale¿y przeredagowaæ przepis. Pojawia siê
jednak problem zgodnoœci takiego przepisu z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Trybuna³ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 8 lipca 2003 r. (sygn. akt P 10/02) wywiód³
z art. 42 ust. 1 Konstytucji m.in. nastêpuj¹ce zasady prawa represyjnego. Po pierwsze, w myœl tego prze-
pisu, czyn zabroniony i rodzaj oraz wysokoœæ kar i zasady ich wymierania musz¹ zostaæ okreœlone bezpo-
œrednio w ustawie, przy czym Konstytucja nie wyklucza doprecyzowania niektórych elementów przez ak-
ty podustawowe (zasada wy³¹cznoœci ustawy w sferze prawa represyjnego). Rola aktu podustawowego
polega w tym przypadku na dookreœleniu pewnych elementów czynu zabronionego, który zabroniony zo-
sta³ przez ustawodawcê. Po drugie, podstawowe znamiona czynu zabronionego musz¹ zostaæ okreœlone
w ustawie w sposób odpowiadaj¹cy pewnym minimalnym wymogom precyzji, tak aby adresat normy pra-
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wnej móg³ siê zorientowaæ na podstawie samej tylko ustawy co do zasadniczej treœci ustanowionego za-
kazu (zasada okreœlonoœci regulacji z zakresu prawa represyjnego).

Bior¹c pod uwagê te zasady Senat uzna³, ¿e jedynie w zakresie zakazu wprowadzonego na podstawie
art. 3 ust. 4 pkt 1 omawiany przepis spe³nia warunek konstytucyjnoœci (poprawka nr 9).

Przepis art. 27c ust. 2 stanowi, ¿e karê, o której mowa w ust. 1, wymierza siê odpowiednio za usi³owa-
nie, pod¿eganie i pomocnictwo w pope³nieniu przestêpstwa, o którym mowa w ust. 1. Przepis ten powta-
rza elementarne zasady prawa karnego zawarte w art. 14 § 1 kk oraz w art. 19 § 1 kk. Z tego powodu Senat
uzna³, ¿e art. 27c ust. 2 jest zbêdny i powinien zostaæ skreœlony (poprawka nr 10).

Zgodnie z art. 5 uprawniony do rybactwa jest obowi¹zany na wniosek w³aœciwego dyrektora regional-
nego zarz¹du gospodarki wodnej, w terminie miesi¹ca od dnia otrzymania wniosku, przekazaæ do kata-
stru wodnego kopiê operatu rybackiego, który zosta³ sporz¹dzony i pozytywnie zaopiniowany przez upra-
wnion¹ jednostkê przed dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy.

Dzia³anie w³aœciwego dyrektora regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej wobec uprawnionego do ry-
bactwa ma charakter w³adczy, co powinno znaleŸæ odzwierciedlenie w redakcji przepisu. Dlatego Senat
przyj¹³ poprawkê nr 11.

Na podstawie art. 6 ust. 2 na wniosek osoby zainteresowanej, starosta mo¿e wymieniæ kartê wêdkar-
sk¹ lub kartê ³owiectwa podwodnego, z powodu jej nieczytelnoœci lub zniszczenia, a tak¿e wydaæ wtórnik
karty zgubionej albo skradzionej, je¿eli osoba zainteresowana do³¹czy³a do wniosku zaœwiadczenie pod-
miotu upowa¿nionego do wydania karty wêdkarskiej albo karty ³owiectwa podwodnego, w którym pod-
miot ten potwierdzi³ na podstawie ewidencji, rejestru lub innych danych znajduj¹cych siê w jego posiada-
niu fakt wydania zainteresowanej osobie karty wêdkarskiej lub karty ³owiectwa podwodnego przed
dniem wejœcia w ¿ycie opiniowanej ustawy.

Przes³anki wymiany karty lub wydania wtórnika zosta³y okreœlone w sposób zupe³ny. Zdaniem Senatu
w razie spe³nienia tych przes³anek starosta powinien obligatoryjnie wydaæ odpowiedni dokument (po-
prawka nr 12).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o Krajowej Radzie S¹downictwa
1)

Rozdzia³ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje kompetencje, tryb wyboru cz³onków, ustrój i postêpowanie przed Krajow¹ Rad¹
S¹downictwa.

Art. 2.

Ilekroæ w ustawie mowa jest o „Radzie” nale¿y przez to przez to rozumieæ Krajow¹ Radê S¹downictwa.

Art. 3.

W postêpowaniu przed Rad¹ nie stosuje siê przepisów Kodeksu postêpowania administracyjnego.

1) Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych, ustawê z dnia 17

grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawê z dnia 27 lipca

2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, ustawê z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych

oraz ustawê z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym.



Rozdzia³ 2

Kompetencje i ustrój Rady

Art. 4.

1. Do kompetencji Rady nale¿y:
1) rozpatrywanie i ocena kandydatów do pe³nienia urzêdu na stanowiskach sêdziów S¹du Najwy¿-

szego oraz stanowiskach sêdziowskich w s¹dach powszechnych, s¹dach administracyjnych
i s¹dach wojskowych;

2) przedstawianie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powo³anie sêdziów w S¹dzie
Najwy¿szym, s¹dach powszechnych, s¹dach administracyjnych i s¹dach wojskowych;

3) uchwalanie zbioru zasad etyki zawodowej sêdziów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
4) wypowiadanie siê o stanie kadry sêdziowskiej;
5) wyra¿anie stanowiska w sprawach dotycz¹cych s¹downictwa i sêdziów, wniesionych pod jej obra-

dy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, inne organy w³adzy publicznej lub organy samo-
rz¹du sêdziowskiego;

6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz¹cych s¹downictwa i sêdziów, a tak¿e przed-
stawianie wniosków w tym zakresie;

7) opiniowanie programów szkolenia w ramach aplikacji ogólnej i aplikacji sêdziowskiej, zakresu
i sposobu przeprowadzania konkursów na aplikacjê ogóln¹ oraz egzaminów sêdziowskich.

2. Ponadto Rada wykonuje inne zadania okreœlone w ustawach, a w szczególnoœci:
1) podejmuje uchwa³y w sprawach wyst¹pienia do Trybuna³u Konstytucyjnego o zbadanie zgodnoœci

z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotycz¹ one
niezale¿noœci s¹dów i niezawis³oœci sêdziów;

2) rozpatruje wnioski o przeniesienie sêdziego w stan spoczynku;
3) rozpatruje wyst¹pienia sêdziów w stanie spoczynku o powrót na stanowisko sêdziowskie;
4) wybiera rzecznika dyscyplinarnego sêdziów s¹dów powszechnych i rzecznika dyscyplinarnego sê-

dziów s¹dów wojskowych;
5) zg³asza kandydata na stanowisko Prokuratora Generalnego;
6) wskazuje trzech cz³onków Rady Programowej Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury;
7) wyra¿a opiniê w sprawie powo³ania Dyrektora Krajowej Szko³y S¹downictwa i Prokuratury.

Art. 5.

Rada przedstawia Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, nie póŸniej ni¿ do 31
maja roku nastêpnego, informacjê z rocznej dzia³alnoœci Rady oraz postulaty dotycz¹ce aktualnych pro-
blemów i potrzeb wymiaru sprawiedliwoœci. Nad informacj¹ w Sejmie i Senacie nie przeprowadza siê g³o-
sowania.

Art. 6.

1. Rada mo¿e zarz¹dziæ przeprowadzenie:
1) wizytacji s¹du albo jego jednostki organizacyjnej;
2) lustracji w s¹dzie;
3) lustracji pracy sêdziego, którego indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Radê.

2. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1, nie mog¹ wkraczaæ w dziedzinê, w której sêdziowie s¹ niezawiœli.
3. Czynnoœci, o których mowa w ust. 1, mog¹ byæ przeprowadzane przez cz³onków Rady lub przez sê-

dziów delegowanych do Biura Rady na podstawie odrêbnych przepisów.

Art. 7.

Rada wybiera rzecznika dyscyplinarnego sêdziów s¹dów powszechnych po zg³oszeniu kandydatów
przez wszystkie zgromadzenia ogólne sêdziów s¹dów apelacyjnych oraz rzecznika dyscyplinarnego sê-
dziów s¹dów wojskowych po zg³oszeniu co najwy¿ej dwóch kandydatów przez Zgromadzenie Sêdziów
S¹dów Wojskowych. Przepisy art. 19 stosuje siê odpowiednio.
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Art. 8.

Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego, Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego i Minister Sprawiedli-
woœci s¹ cz³onkami Rady przez okres pe³nienia tych funkcji.

Art. 9.

1. Osoba powo³ana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pe³ni swoje funkcje w Radzie bez ozna-
czania okresu kadencji i mo¿e byæ odwo³ana w ka¿dym czasie.

2. Mandat osoby powo³anej przez Prezydenta wygasa najpóŸniej w ci¹gu trzech miesiêcy po zakoñczeniu
kadencji Prezydenta.

Art. 10.

1. Sejm wybiera spoœród pos³ów czterech cz³onków Rady na okres czterech lat.
2. Senat wybiera spoœród senatorów dwóch cz³onków Rady na okres czterech lat.
3. Cz³onkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pe³ni¹ swoje funkcje do czasu wyboru nowych cz³onków.

Art. 11.

Sêdzia mo¿e pe³niæ funkcjê wybieranego cz³onka Rady tylko dwie kadencje.

Art. 12.

1. Zgromadzenie Ogólne Sêdziów S¹du Najwy¿szego wybiera spoœród sêdziów tego S¹du dwóch cz³on-
ków Rady.

2. Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Naczelnego S¹du Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami
zgromadzeñ ogólnych wojewódzkich s¹dów administracyjnych wybiera spoœród sêdziów s¹dów ad-
ministracyjnych dwóch cz³onków Rady.

3. Zebranie przedstawicieli zgromadzeñ ogólnych sêdziów s¹dów apelacyjnych wybiera spoœród sê-
dziów s¹dów apelacyjnych dwóch cz³onków Rady.

4. Zebranie przedstawicieli zgromadzeñ ogólnych sêdziów okrêgów wybiera spoœród swego grona oœmiu
cz³onków Rady.

5. Zgromadzenie Sêdziów S¹dów Wojskowych wybiera spoœród swego grona jednego cz³onka Rady.

Art. 13.

1. Zgromadzenia ogólne sêdziów wojewódzkich s¹dów administracyjnych wybieraj¹ spoœród swoich
cz³onków po dwóch przedstawicieli.

2. Wybory przedstawicieli zgromadzeñ ogólnych sêdziów wojewódzkich s¹dów administracyjnych prze-
prowadza siê najpóŸniej na miesi¹c przed up³ywem kadencji cz³onków Rady, wybieranych spoœród
sêdziów s¹dów administracyjnych. Przedstawiciele wybierani s¹ na okres czterech lat.

Art. 14.

1.Zgromadzeniaogólnesêdzióws¹dówapelacyjnychwybieraj¹przedstawicieli zgromadzeñogólnychsêdziów
s¹dów apelacyjnych spoœród sêdziów s¹dów apelacyjnych w liczbie jednej pi¹tej liczby tych sêdziów.

2. Zgromadzenia ogólne sêdziów okrêgów wybieraj¹ przedstawicieli zgromadzeñ ogólnych sêdziów okrê-
gów spoœród swych cz³onków w liczbie jednej piêædziesi¹tej liczby sêdziów okrêgu.

3. Wybory przedstawicieli zgromadzeñ ogólnych przeprowadza siê najpóŸniej na miesi¹c przed up³ywem
kadencji cz³onków Rady, wybieranych spoœród sêdziów s¹dów powszechnych. Przedstawiciele wy-
bierani s¹ na okres czterech lat.

4. Minister Sprawiedliwoœci w porozumieniu z Przewodnicz¹cym Rady zwo³uje zebranie przedstawicieli
w celu wyboru cz³onków Rady. Przewodnicz¹cy Rady zwo³uje zebranie przedstawicieli raz na dwa la-
ta, a tak¿e na ¿¹danie jednej trzeciej liczby przedstawicieli albo na wniosek Rady.

5. Zebrania przedstawicieli dokonuj¹ oceny dzia³alnoœci wybranych przez nich cz³onków Rady, zg³asza-
j¹ Radzie postulaty dotycz¹ce jej dzia³alnoœci i podejmuj¹ uchwa³y dotycz¹ce problemów pojawia-
j¹cych siê w dzia³alnoœci s¹dów powszechnych.

6. Zebraniu przedstawicieli przewodniczy najstarszy wiekiem sêdzia. Zebrania obraduj¹ zgodnie
z uchwalanymi przez nie regulaminami.
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Art. 15.

1. Mandat wybranego cz³onka Rady wygasa przed up³ywem kadencji w razie:
1) œmierci;
2) zrzeczenia siê mandatu;
3) wygaœniêcia mandatu pos³a albo senatora;
4) powo³ania sêdziego na inne stanowisko sêdziowskie, z wyj¹tkiem powo³ania sêdziego s¹du rejono-

wego na stanowisko sêdziego s¹du okrêgowego;
5) wygaœniêcia albo rozwi¹zania stosunku s³u¿bowego sêdziego;
6) przejœcia lub przeniesienia sêdziego w stan spoczynku.

2. Zrzeczenie siê mandatu w Radzie jest skuteczne z chwil¹ powiadomienia o tym na piœmie Przewodni-
cz¹cego Rady. Przewodnicz¹cy powiadamia niezw³ocznie organ, który dokona³ wyboru cz³onka.

3. Wybór nowego cz³onka Rady powinien byæ dokonany w ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia wygaœniêcia
mandatu.

Art. 16.

Organami Rady s¹ Przewodnicz¹cy i Prezydium Rady.

Art. 17.

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego, dwóch wiceprzewodnicz¹cych oraz pozosta³ych
cz³onków Prezydium Rady.

2. Kadencja ka¿dego z cz³onków Prezydium Rady trwa cztery lata. Cz³onkowie Prezydium Rady nie mog¹
sprawowaæ swoich funkcji d³u¿ej ni¿ dwie kadencje.

3. Prezydium Rady kieruje pracami Rady oraz zapewnia w³aœciwe funkcjonowanie Rady miêdzy posie-
dzeniami plenarnymi, a w szczególnoœci przygotowuje projekty porz¹dku posiedzeñ plenarnych Ra-
dy.

4. W nag³ych przypadkach, wymagaj¹cych podjêcia dzia³añ miêdzy posiedzeniami plenarnymi Rady,
Prezydium Rady mo¿e w jej imieniu podejmowaæ czynnoœci nale¿¹ce do kompetencji Rady, z wyj¹t-
kiem za³atwiania spraw indywidualnych.

5. W razie podjêcia przez Prezydium Rady czynnoœci w trybie okreœlonym w ust. 4, Przewodnicz¹cy
przedstawia Radzie sprawê na najbli¿szym posiedzeniu plenarnym.

Art. 18.

1. Przewodnicz¹cy reprezentuje Radê oraz organizuje jej pracê, a w szczególnoœci:
1) zwo³uje posiedzenia Rady, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem;
2) podpisuje uchwa³y Rady;
3) wydaje zarz¹dzenia o sprostowaniu oczywistych omy³ek pisarskich w uchwa³ach Rady i ich uzasa-

dnieniach;
4) przedstawia Radzie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy;
5) wykonuje czynnoœci zlecone przez Radê.

2. Wiceprzewodnicz¹cy Rady:
1) w czasie nieobecnoœci Przewodnicz¹cego wykonuj¹ w jego zastêpstwie czynnoœci wymienione

w ust. 1 i w art. 17 ust. 5;
2) wykonuj¹ inne czynnoœci z upowa¿nienia Przewodnicz¹cego.

3. Podzia³ czynnoœci, o których mowa w ust. 2, miêdzy wiceprzewodnicz¹cych ustala Przewodnicz¹cy
i informuje o tym Radê.

4. W razie nieobecnoœci Przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych, posiedzeniom Rady przewodniczy
oraz podpisuje uchwa³y Rady najstarszy wiekiem cz³onek Prezydium Rady.

Art. 19.

1. W razie zwolnienia stanowiska cz³onka Prezydium Rady, Rada dokonuje wyboru uzupe³niaj¹cego na
najbli¿szym posiedzeniu.

2. Wybór Przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cych i innych cz³onków Prezydium Rady przeprowadza
siê oddzielnie, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
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3. Je¿eli w pierwszym g³osowaniu ¿aden z kandydatów nie otrzyma wymaganej wiêkszoœci g³osów, w ka-
¿dym kolejnym g³osowaniu wyklucza siê kandydata, który w poprzednim g³osowaniu uzyska³ naj-
mniejsz¹ liczbê g³osów.

Art. 20.

1. Rada powo³uje ze swego sk³adu sta³e komisje:
1) komisjê do spraw odpowiedzialnoœci dyscyplinarnej sêdziów, której zadaniem jest analizowanie

wyroków s¹dów dyscyplinarnych, sk³adanie Radzie wniosków w przedmiocie ¿¹dania podjêcia
czynnoœci dyscyplinarnych, zaskar¿ania orzeczeñ s¹dów dyscyplinarnych i rzeczników dyscypli-
narnych oraz ¿¹dania wznowienia postêpowania dyscyplinarnego;

2) komisjê bud¿etow¹, której zadaniem jest coroczne:
a) opracowywanie projektu uchwa³y zawieraj¹cej plan dochodów i wydatków Rady oraz uchwa³y

zawieraj¹cej wniosek, o którym mowa w art. 178 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póŸn. zm.2)),

b) badanie danych zawartych w oœwiadczeniach prezesów s¹dów apelacyjnych oraz prezesów
wojskowych s¹dów okrêgowych o ich stanie maj¹tkowym celem dokonania przez Radê analizy
tych oœwiadczeñ do dnia 30 czerwca ka¿dego roku;

3) komisjê do spraw wizytacji i lustracji, której zadaniem jest przygotowanie projektów uchwa³
w sprawach przeprowadzenia wizytacji s¹du albo jego jednostki organizacyjnej, lustracji w s¹dzie
albo lustracji pracy sêdziego;

4) komisjê do spraw etyki zawodowej sêdziów, której zadaniem jest przygotowywanie projektów
uchwa³ dotycz¹cych zbioru zasad etyki zawodowej sêdziów oraz przestrzegania tych zasad.

2. Rada mo¿e powo³ywaæ inne komisje problemowe.

Art. 21.

1. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych.
2. Posiedzenia plenarne Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady w miarê potrzeb, co najmniej raz na dwa

miesi¹ce. Ponadto posiedzenia plenarne Rady zwo³uje siê na wniosek co najmniej jednej trzeciej jej
cz³onków oraz na wniosek Ministra Sprawiedliwoœci.

3. Pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska Przewodnicz¹cego zwo³uje Pierwszy Prezes
S¹du Najwy¿szego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego Przewodnicz¹cego.

Art. 22.

1. Do wa¿noœci uchwa³ Rady potrzebna jest obecnoœæ co najmniej po³owy jej sk³adu.
2. Rada podejmuje uchwa³y bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, w g³osowaniu jawnym. Na ¿¹danie cz³on-

ka Rady g³osowanie jest tajne.
3. Powtórzenie g³osowania mo¿e nast¹piæ w przypadku naruszenia zasad postêpowania, na podstawie

uchwa³y Rady podjêtej na wniosek cz³onka Rady zg³oszony najpóŸniej w terminie okreœlonym do
zg³aszania zastrze¿eñ do protoko³u posiedzenia.

Art. 23.

1. Rada okreœla w regulaminie szczegó³owy tryb swojego dzia³ania.
2.RegulaminRadypodlegaog³oszeniuwDziennikuUrzêdowymRzeczypospolitej Polskiej „MonitorPolski”.

Art. 24.

Rada u¿ywa pieczêci z wizerunkiem or³a ustalonego dla god³a Rzeczypospolitej Polskiej.
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i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.



Art. 25.

1. Rada wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rady, zwanego dalej „Biurem”.
2. Biurem kieruje szef, którego powo³uje i odwo³uje Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Prezy-

dium Rady.
3. Organizacjê i tryb dzia³ania Biura okreœla regulamin uchwalany przez Radê.
4. Do pracowników Biura stosuje siê przepisy o pracownikach urzêdów pañstwowych.

Art. 26.

1. Rada mo¿e wyznaczyæ do sta³ego wykonywania pracy w Biurze cz³onka Rady bêd¹cego sêdzi¹, za jego
zgod¹. Wyznaczenie nastêpuje na czas okreœlony.

2. Do sêdziego delegowanego do pe³nienia czynnoœci w Biurze stosuje siê odpowiednio przepisy art. 78
§ 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych. Wysokoœæ dodatków
ustala Minister Sprawiedliwoœci na wniosek Przewodnicz¹cego.

Art. 27.

Cz³onkowie Rady w zwi¹zku z pe³nieniem obowi¹zków w Radzie otrzymuj¹:
1) diety za ka¿dy dzieñ udzia³u w posiedzeniach plenarnych i innych pracach Rady w wysokoœci 20 %

podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sêdziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych;

2) zwrot kosztów wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy podró¿ach s³u¿bowych.

Art. 28.

1. Koszty dzia³alnoœci Rady s¹ pokrywane z bud¿etu pañstwa. Rada zapewnia warunki dzia³ania rzecz-
nikowi dyscyplinarnemu sêdziów s¹dów powszechnych oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu sêdziów
s¹dów wojskowych.

2. Dochody i wydatki Rady stanowi¹ odrêbn¹ czêœæ w bud¿ecie pañstwa.
3. Dysponentem czêœci bud¿etowej odpowiadaj¹cej Radzie jest Przewodnicz¹cy Rady.
4. Projekt planu dochodów i wydatków uchwalony przez Radê Przewodnicz¹cy Rady przekazuje mini-

strowi w³aœciwemu do spraw bud¿etu, w celu w³¹czenia do projektu ustawy bud¿etowej na podsta-
wie w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620).

Rozdzia³ 3

Postêpowanie przed Rad¹

Art. 29.

1. Cz³onek Rady jest wy³¹czony z mocy prawa w sprawach:
1) które jego dotycz¹;
2) swego ma³¿onka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego

stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) osób zwi¹zanych z nim z tytu³u przysposobienia, opieki lub kurateli oraz w sprawach, w których

by³ lub jest pe³nomocnikiem.
2. Powody wy³¹czenia trwaj¹ tak¿e po ustaniu uzasadniaj¹cego je ma³¿eñstwa, przysposobienia, opieki

lub kurateli.
3. Rada wy³¹cza cz³onka na jego ¿¹danie lub na wniosek osoby, której sprawa podlega rozpatrzeniu, je-

¿eli istnieje okolicznoœæ tego rodzaju, ¿e mog³aby wywo³aæ uzasadnion¹ w¹tpliwoœæ co do bezstron-
noœci cz³onka w danej sprawie.

Art. 30.

1. W sprawach indywidualnych osoba, której praw lub obowi¹zków dotyczyæ ma uchwa³a Rady, jest
uczestnikiem postêpowania przed Rad¹.

2. Uczestnika postêpowania informuje siê o terminie posiedzenia, na którym bêdzie rozpatrywana jego
sprawa.
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Art. 31.

1. W sprawach indywidualnych, w razie stwierdzenia braku dokumentów uniemo¿liwiaj¹cego rozpa-
trzenie sprawy, Przewodnicz¹cy zarz¹dza jego uzupe³nienie w wyznaczonym terminie, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

2. Je¿eli do rozpatrzenia indywidualnej sprawy s¹ niezbêdne akta osobowe, Przewodnicz¹cy zwraca siê
o ich przedstawienie Radzie. W³aœciwy organ lub instytucja obowi¹zana jest niezw³ocznie przedsta-
wiæ akta Radzie.

Art. 32.

1. W celu przygotowania sprawy indywidualnej do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady przewodnicz¹cy
wyznacza zespó³. W sk³ad zespo³u wchodzi od trzech do piêciu cz³onków Rady.

2. Cz³onkami zespo³u nie mog¹ byæ sêdziowie s¹du, z którego dzia³alnoœci¹ sprawa jest zwi¹zana, oraz
s¹du dzia³aj¹cego w tym samym okrêgu s¹dowym.

3. Wyznaczony cz³onek Rady mo¿e zostaæ wy³¹czony ze sk³adu zespo³u. O wy³¹czeniu decyduje Rada na
wniosek cz³onka.

Art. 33.

1. Pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radê dorêcza siê uczestnikom postêpowania za zwrotnym
poœwiadczeniem odbioru.

2. Uchwa³y Rady dorêcza siê w odpisach uwierzytelnionych przez Biuro Rady.
3. Akta spraw s¹ dostêpne dla uczestników postêpowania z uwzglêdnieniem przepisów dotycz¹cych

ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Uczestnicy postêpowania mog¹
przegl¹daæ akta spraw oraz sporz¹dzaæ odpisy lub wyci¹gi z tych akt. Na pisemny wniosek uczestnik
postêpowania mo¿e otrzymaæ odpisy i wyci¹gi z akt, z potwierdzeniem przez Biuro Rady ich zgodno-
œci z orygina³ami.

Art. 34.

1. W sprawach indywidualnych Rada podejmuje uchwa³y po wszechstronnym rozwa¿eniu sprawy, na
podstawie udostêpnionej dokumentacji oraz wyjaœnieñ uczestników postêpowania lub innych osób,
je¿eli zosta³y z³o¿one.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada mo¿e ¿¹daæ osobistego stawiennictwa uczestnika postêpowa-
nia lub z³o¿enia przez niego pisemnych wyjaœnieñ, a tak¿e uzupe³nienia materia³ów sprawy. Przepis
art. 31 ust. 2 stosuje siê odpowiednio.

Art. 35.

1. Przygotowuj¹c do rozpatrzenia i oceny na posiedzeniu Rady kandydatów na stanowiska sêdziowskie, ze-
spó³przyjmujestanowiskobezwzglêdn¹wiêkszoœci¹g³osówwobecnoœciwszystkichswoichcz³onków.

2. G³osowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest jawne, chyba ¿e zespó³ wiêkszoœci¹ g³osów po-
dejmie uchwa³ê o g³osowaniu tajnym.

3. Stanowisko zespo³u w sprawach, o których mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia.
4. Posiedzenia zespo³u w sprawach, o których mowa w ust. 1, s¹ protoko³owane.

Art. 36.

1. Je¿eli na stanowisko sêdziowskie zg³osi³ siê wiêcej ni¿ jeden kandydat, zespó³ opracowuje listê kandy-
datów wraz z rekomendacjami.

2. Przy ustalaniu kolejnoœci kandydatów na liœcie zespó³ kieruje siê przede wszystkim ocen¹ kwalifikacji
kandydatów, a ponadto uwzglêdnia:
1) doœwiadczenie zawodowe, opinie prze³o¿onych, rekomendacje, publikacje i inne dokumenty do-

³¹czone do karty zg³oszenia;
2) opiniê kolegium w³aœciwego s¹du oraz ocenê w³aœciwego zgromadzenia ogólnego sêdziów.
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Art. 37.

1. Je¿eli na stanowisko sêdziowskie swoje kandydatury zg³osi³y osoby, wykonuj¹ce zawód adwokata,
radcy prawnego, notariusza albo zajmuj¹ce stanowisko prokuratora, asesora prokuratorskiego,
radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa, o posiedzeniu zespo³u zawiada-
mia siê odpowiednio: Naczeln¹ Radê Adwokack¹, Krajow¹ Radê Radców Prawnych, Krajow¹ Radê
Notarialn¹, Krajow¹ Radê Prokuratury, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Pañstwa.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady
Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Prokuratury, Prezesa Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Pañstwa mo¿e wzi¹æ udzia³ w posiedzeniu zespo³u z g³osem doradczym.

Art. 38.

1. Je¿eli na jedno stanowisko sêdziowskie zg³osi³ siê wiêcej ni¿ jeden kandydat, Rada rozpatruje i ocenia
wszystkie zg³oszone kandydatury ³¹cznie. W takim przypadku Rada podejmuje uchwa³ê obejmuj¹c¹
rozstrzygniêcia w przedmiocie przedstawienia wniosku o powo³anie do pe³nienia urzêdu sêdziego
w stosunku do wszystkich kandydatów.

2. Imiona i nazwiska kandydatów, stanowisko zespo³u i jego uzasadnienie oraz uchwa³ê Rady w przed-
miocie przedstawienia wniosku o powo³anie do pe³nienia urzêdu sêdziego wraz z uzasadnieniem
umieszcza siê w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 39.

1. Wniosek o przeniesienie sêdziego w stan spoczynku powinien zawieraæ uzasadnienie.
2. Do wniosku powinny byæ do³¹czone dokumenty stwierdzaj¹ce okolicznoœci stanowi¹ce podstawê

przeniesienia sêdziego w stan spoczynku, a w szczególnoœci:
1) orzeczenie lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz komisji lekarskiej, jeœli zo-

sta³o wydane;
2) szczegó³owe zestawienie okresów niepe³nienia s³u¿by ze wzglêdu na chorobê i urlop dla poratowa-

nia zdrowia;
3) zaœwiadczenia lekarskie i orzeczenia dotycz¹ce stanu zdrowia sêdziego.

3. Do wniosku o przeniesienie sêdziego w stan spoczynku ze wzglêdu na zmianê ustroju s¹dów lub
zmianê granic okrêgów s¹dowych powinny byæ do³¹czone dokumenty wykazuj¹ce te okolicznoœci
wraz z wyjaœnieniem przyczyn nieprzeniesienia sêdziego do innego s¹du.

Art. 40.

Wniosek o powrót na stanowisko sêdziego powinien zawieraæ uzasadnienie. Do wniosku powinny byæ
do³¹czone stosowne dokumenty.

Art. 41.

1. O wszczêciu postêpowania lub odmowie uwzglêdnienia wniosku w przedmiocie stwierdzenia okolicz-
noœci wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia
1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070), Rada rozstrzyga w drodze uchwa³y.

2. Odpis uchwa³y dorêcza siê wnioskodawcy oraz zainteresowanemu sêdziemu lub cz³onkowi jego ro-
dziny wraz z odpisem wniosku. Odpis uchwa³y o wszczêciu postêpowania dorêcza siê równie¿ jedno-
stce organizacyjnej wyp³acaj¹cej uposa¿enie sêdziowskie lub uposa¿enie rodzinne.

3. Dorêczaj¹c sêdziemu lub cz³onkowi jego rodziny odpis uchwa³y o wszczêciu postêpowania, Rada
udziela pouczenia o treœci art. 7 ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, wzywaj¹c do z³o¿enia wyjaœ-
nieñ na piœmie oraz wniosków dowodowych, i wyznacza w tym celu odpowiedni termin.

4. Po bezskutecznym up³ywie terminu, o którym mowa w ust. 3, i po przeprowadzeniu przez zespó³ po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê stwierdzaj¹c¹ okolicznoœci wymienione w art.
7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i ust. 3 oraz w art. 8 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, lub odmawiaj¹c¹ ich
stwierdzenia.

Art. 42.

Rada umarza postêpowanie, je¿eli podjêcie uchwa³y sta³o siê zbêdne lub niedopuszczalne.
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Art. 43.

1. Uchwa³y Rady w sprawach indywidualnych wymagaj¹ uzasadnienia.
2. Uzasadnienie uchwa³y sporz¹dza siê w terminie miesi¹ca od jej podjêcia.
3. Uchwa³y w sprawach indywidualnych dorêcza siê uczestnikom postêpowania wraz z uzasadnieniem

i pouczeniem o sposobie wniesienia odwo³ania do S¹du Najwy¿szego.

Art. 44.

1. Uchwa³a Rady staje siê prawomocna, je¿eli nie przys³uguje od niej odwo³anie.
2. Je¿eli uchwa³y, o której mowa w art. 38 ust. 1, nie zaskar¿yli wszyscy uczestnicy postêpowania,

uchwa³a ta staje siê prawomocna w czêœci obejmuj¹cej rozstrzygniêcia o nieprzedstawieniu wniosku
o powo³anie do pe³nienia urzêdu sêdziowskiego tych uczestników postêpowania, którzy nie wnieœli
odwo³ania.

Art. 45.

1. Uczestnik postêpowania mo¿e odwo³aæ siê do S¹du Najwy¿szego z powodu sprzecznoœci uchwa³y Ra-
dy z prawem, o ile przepisy odrêbne nie stanowi¹ inaczej. Odwo³anie nie przys³uguje w sprawach
okreœlonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej ustawy oraz w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z póŸn. zm.3)).

2. Odwo³anie wnosi siê za poœrednictwem Przewodnicz¹cego, w terminie dwutygodniowym od dorêcze-
nia uchwa³y z uzasadnieniem.

3. Do postêpowania przed S¹dem Najwy¿szym stosuje siê przepisy Kodeksu postêpowania cywilnego
o skardze kasacyjnej. Przepisów art. 871 Kodeksu postêpowania cywilnego nie stosuje siê.

Art. 46.

1. W przypadku ujawnienia nowych okolicznoœci Rada mo¿e z urzêdu lub na wniosek zainteresowanej
osoby ponownie rozpatrzyæ sprawê.

2. O ponownym rozpatrzeniu b¹dŸ jego odmowie Rada rozstrzyga w drodze uchwa³y.

Rozdzia³ 4

Zmiany w przepisach obowi¹zuj¹cych

Art. 47.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226,
poz. 1676, z póŸn. zm.4)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 10 w § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wybór dwóch kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego oraz wybór zastêpcy rzecznika spoœród
sêdziów s¹dów wojskowych;”;

2) w art. 32 § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mo-

wa w § 7, zainteresowanemu s³u¿y odwo³anie do S¹du Najwy¿szego.”;
3) w art. 33 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W razie odmowy przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku, o którym mo-
wa w § 7, zainteresowanemu s³u¿y odwo³anie do S¹du Najwy¿szego.”;

4) w art. 40:
a) uchyla siê § 2,
b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Zgromadzenie zg³asza Krajowej Radzie S¹downictwa co najwy¿ej dwóch kandydatów na
rzecznika dyscyplinarnego, najpóŸniej na trzy miesi¹ce przed up³ywem kadencji albo w termi-
nie miesi¹ca od ich ust¹pienia.”.
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56,

poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 26, poz.

157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241.



Art. 48.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 607 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 7 ust. 4 otrzy-
muje brzmienie:
„4. Okolicznoœci wymienione w ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 i 3 w stosunku do sêdziów lub cz³onków ich rodzin

stwierdza Krajowa Rada S¹downictwa, w drodze uchwa³y. Wniosek o podjêcie uchwa³y mo¿e z³o¿yæ
Minister Sprawiedliwoœci, a tak¿e osoba represjonowana za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ lub obro-
nê praw cz³owieka, a w razie œmierci tej osoby – jej ma³¿onek, rodzeñstwo lub dzieci.”.

Art. 49.

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póŸn. zm.5)) w art. 70 po § 3 dodaje siê § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Od orzeczenia lekarza orzecznika, o którym mowa w § 1 i 2, zainteresowanemu sêdziemu przys³u-

guje sprzeciw do komisji lekarskiej Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w ci¹gu 14 dni od dnia dorê-
czenia tego orzeczenia.”.

Art. 50.

W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269, z póŸn. zm.6)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 21:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Prezesa i wiceprezesa s¹du w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym powo³uje Prezes Na-

czelnego S¹du Administracyjnego spoœród sêdziów wojewódzkiego s¹du administracyjnego
lub Naczelnego S¹du Administracyjnego, po zasiêgniêciu opinii zgromadzenia ogólnego tego
s¹du.”,

b) § 3 i 4 otrzymuj¹ brzmienie:
„§ 3. W przypadku wydania przez zgromadzenie ogólne negatywnej opinii o kandydacie, Prezes

Naczelnego S¹du Administracyjnego mo¿e go powo³aæ po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajo-
wej Rady S¹downictwa. Negatywna opinia Krajowej Rady S¹downictwa jest dla Prezesa Na-
czelnego S¹du Administracyjnego wi¹¿¹ca.

§ 4. Je¿eli Krajowa Rada S¹downictwa w terminie trzydziestu dni od przedstawienia przez Prezesa
Naczelnego S¹du Administracyjnego zamiaru powo³ania prezesa s¹du mimo negatywnej opi-
nii zgromadzenia ogólnego tego s¹du nie wyda opinii, uwa¿a siê, ¿e opinia jest pozytywna.";

2) w art. 21a w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Odwo³anie prezesa i wiceprezesa s¹du w wojewódzkim s¹dzie administracyjnym nastêpuje po za-

siêgniêciu opinii zgromadzenia ogólnego tego s¹du i Krajowej Rady S¹downictwa.”;
3) w art. 46 uchyla siê § 3.

Art. 51.

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z póŸn. zm.7))
w art. 31 § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Je¿eli z wnioskiem o przeniesienie sêdziego w stan spoczynku wyst¹pi³o Kolegium S¹du Najwy¿-
szego, odwo³anie przys³uguje tak¿e temu Kolegium.”.
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5) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213,

poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185,

poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417,

Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433,

Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r.

Nr 41, poz. 251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26,

poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777.
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r.

Nr 36, poz. 196.
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 234,

poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706.



Rozdzia³ 5

Przepisy przejœciowe i koñcowe

Art. 52.

Kadencja cz³onków Prezydium Rady wybranych na podstawie dotychczasowych przepisów trwa do
koñca okresu, na który zostali wybrani.

Art. 53.

Do postêpowañ wszczêtych i niezakoñczonych do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy stosuje siê
przepisy tej ustawy.

Art. 54.

Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie S¹downictwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67).

Art. 55.

Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa 297



UZASADNIENIE

1. Cele i przedmiot projektowanej ustawy

Projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa obejmuje przepisy reguluj¹ce sprawy z zakresu
kompetencji i ustroju Krajowej Rady S¹downictwa, sposobu jej dzia³ania oraz stosowanej przez ni¹ pro-
cedury, a tak¿e przewiduje nowelizacjê przepisów innych ustaw dla zachowania spójnoœci i komplemen-
tarnoœci norm tworz¹cych porz¹dek prawny.

Projektowana ustawa ma na celu przede wszystkim dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r. (sygn. akt K 62/07). Reguluje zatem szereg kwestii zwi¹zanych
z trybem dzia³ania Krajowej Rady S¹downictwa (dalej jako: Rada lub KRS) i postêpowaniem przed Rad¹,
które to jak dot¹d normowane by³y na poziomie podustawowym – pocz¹tkowo zagadnieñ tych dotyczy³ re-
gulamin uchwalany przez sam¹ Radê, aktualnie zaœ obowi¹zuj¹cymi w tym przedmiocie s¹ przepisy rozpo-
rz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie szczegó³owego trybu
dzia³ania Krajowej Rady S¹downictwa oraz postêpowania przed Rad¹ (Dz. U. Nr 219, poz. 1623, dalej jako:
rozporz¹dzenie), wydanego na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie
S¹downictwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67; dalej jako: ustawa z 2001 r.). Ponadto w projekcie uwzglêdnio-
no orzeczenia Trybuna³u zapad³e w sprawach: SK 43/06 (wyrok z dnia 29 listopada 2007 r.), K 40/07 (wy-
rok z dnia 16 kwietnia 2008 r.) oraz SK 57/06 (wyrok z dnia 27 maja 2008 r.).

Projektowana ustawa ogranicza siê do wskazania najwa¿niejszych kompetencji KRS, a mianowicie
tych, które œciœle wi¹¿¹ siê z ustrojow¹ pozycj¹ tego organu i zadaniami powierzonymi mu na mocy
art. 186 ust. 1 Konstytucji. Z uwagi jednak na fakt, ¿e pozosta³e kompetencje Rady okreœlone s¹ w innych
aktach normatywnych, celowe staje siê dokonanie rewizji postanowieñ owych aktów dla uzyskania sy-
metrii w zakresie stopnia zaanga¿owania Rady w obszarach zwi¹zanych z funkcjonowaniem wszystkich
trzech pionów s¹downictwa. Konsekwencj¹ tego s¹ proponowane zmiany przepisów ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676, z póŸn. zm.) oraz
ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269,
z póŸn. zm.).

Projekt zak³ada równie¿ dostosowanie regulacji dotycz¹cych cz³onkostwa w Radzie do wymogów kon-
stytucyjnych (odnosi siê to do instytucji wygaœniêcia mandatu wybieranych cz³onków KRS, w tym zw³a-
szcza pos³ów i senatorów), a tak¿e rezygnuje z dotychczasowego rozwi¹zania daj¹cego Pierwszemu Preze-
sowi S¹du Najwy¿szego, Prezesowi Naczelnego S¹du Administracyjnego oraz Ministrowi Sprawiedliwoœci
mo¿liwoœæ delegowania swego zastêpcy na posiedzenie plenarne Rady w przypadku, gdy osoby te nie mo-
g¹ osobiœcie braæ udzia³u w jej pracach.

Podobny charakter, je¿eli chodzi o uwzglêdnienie standardów konstytucyjnych, ma proponowana
zmiana ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póŸn. zm.) polegaj¹ca na przyznaniu sêdziemu, który zosta³ poddany badaniu lekarskiemu dla dokona-
nia oceny jego zdolnoœci do dalszego wype³niania obowi¹zków, prawa do zaskar¿enia w drodze sprzeciwu
orzeczenia lekarza orzecznika.

W projekcie zawarta jest te¿ propozycja ustawowego uregulowania zasad przyznawania oraz wysoko-
œci diet przys³uguj¹cych poszczególnym cz³onkom KRS z tytu³u pracy w Radzie (do tej pory stosowne re-
gulacje w tym zakresie zamieszczone by³y w aktach wykonawczych wydanych przez Prezydenta zgodnie
z upowa¿nieniem zawartym w art. 16 ust. 3 ustawy z 2001 r.; obecnie jest to rozporz¹dzenie z dnia 13 lis-
topada 2009 r. sprawie wysokoœci diet dla cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa, opublikowane w: Dz.U.
Nr 196, poz. 1511). Proponowane rozwi¹zanie zmierza do podkreœlenia wy¿ej wspomnianej pozycji ustro-
jowej Rady jako niezale¿nego organu konstytucyjnego, a poza tym eliminuje ewentualne problemy, jakie
w praktyce mog¹ pojawiaæ siê w zwi¹zku z postanowieniem art. 144 ust. 2 Konstytucji, statuuj¹cym wy-
móg kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów w stosunku do aktów urzêdowych Prezydenta.

Koniecznoœæ w³¹czenia do ustawy doœæ obszernej materii, w szczególnoœci z zakresu postêpowania
przed KRS, przes¹dzi³a o kierunku prac legislacyjnych. Uzupe³nienie ustawy z 2001 r. o niezbêdne prze-
pisy doprowadzi³oby bowiem do niemal dwukrotnego zwiêkszenia jej objêtoœci, a przy tym musia³oby
dojœæ równie¿ do zmiany brzmienia wiêkszoœci jednostek redakcyjnych, z jakich zbudowany jest ten akt
normatywny. Dlatego te¿ nale¿a³o wyst¹piæ z projektem nowej ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa,
wychodz¹cej naprzeciw zarówno swego rodzaju „wytycznym” sformu³owanym przez Trybuna³ w powo³a-
nej wypowiedzi z dnia 19 listopada 2009 r. (K 62/07), jak i postulatom zg³aszanym przez sam¹ Radê (wy-
nikaj¹cym z doœwiadczeñ zebranych przez ni¹ w procesie stosowania obowi¹zuj¹cych przepisów) b¹dŸ
te¿ sformu³owanym przez inne organy oraz organizacje, które wskazywa³y na istnienie luk prawnych na
gruncie aktualnych uregulowañ, w tym m.in. przepisów odnosz¹cych siê do trybu rozpatrywania oraz za-
sad oceny kandydatów do pe³nienia urzêdu sêdziowskiego.
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2. Uwagi szczegó³owe

2.1. Art. 1 – 3 projektowanej ustawy s¹ przepisami ogólnymi. Jednostki te – zgodnie z zasadami techni-
ki prawodawczej – zosta³y wydzielone w osobnym rozdziale i determinuj¹ zakres spraw regulowanych
ustaw¹, objaœniaj¹ skrót, którym pos³uguj¹ siê kolejne przepisy oraz przes¹dzaj¹, ¿e w przypadku postê-
powania tocz¹cego siê przed Rad¹ normy procedury administracyjnej nie znajduj¹ zastosowania.

Projektodawca zrezygnowa³ natomiast z zamieszczania w pocz¹tkowych przepisach ogólnego wskazania
dotycz¹cego zadañ powierzonych KRS (aktualnie mo¿na je znaleŸæ w art. 1 ust. 1 ustawy z 2001 r.), ponie-
wa¿ kwestia ta zosta³a ju¿ przes¹dzona w art. 186 ust. 1 Konstytucji. W tym sensie wiêc tego typu uregulo-
wanie pozbawione by³oby treœci normatywnej i st¹d wprowadzanie go do projektowanej ustawy nie jest ce-
lowe. Sk¹din¹d podobnie ma siê rzecz z okreœleniem siedziby Rady (art. 1 ust. 2 ustawy z 2001 r.). Otó¿
w myœl art. 29 ustawy zasadniczej stolic¹ Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa i to tutaj w³aœnie swoje
siedziby maj¹ konstytucyjne organy pañstwa.

2.2. Projekt przewiduje odmienne ni¿ dotychczas ujêcie kompetencji KRS. W art. 4 poprzestano na wyli-
czeniu jedynie kluczowych kompetencji zwi¹zanych z rol¹, jaka zosta³a przypisana Radzie w procesie po-
wo³ywania sêdziów (art. 179 Konstytucji) – ust. 1 pkt 1 i 2. Oprócz tego w ust. 1 pkt 3 – 7 omawianej jedno-
stki redakcyjnej wymieniono te kompetencje, które pozwol¹ KRS na wype³nianie funkcji okreœlonej
w art. 186 ust. 1 Konstytucji, a które to nie zosta³y wskazane wyraŸnie w innych aktach normatywnych.
Chodzi tu zw³aszcza o prawo do wypowiadania siê w sprawach dotycz¹cych s¹downictwa oraz sêdziów
(szczególnie stanu kadry sêdziowskiej), opiniowania projektowanych ustaw, wzglêdnie aktów ni¿szego rzê-
du, odnosz¹cych siê do s¹downictwa lub sêdziów, a tak¿e wyra¿ania opinii o programach szkoleñ prowa-
dzonych w ramach aplikacji przygotowuj¹cych do wykonywania zawodu sêdziego oraz opinii odnoœnie do
konkursów decyduj¹cych o przyjêciu na wskazane aplikacje i egzaminów koñcz¹cych przedmiotowe szko-
lenia. Ponadto nie mo¿e ulegaæ w¹tpliwoœci, i¿ sprawowanie pieczy nad zawodem sêdziowskim winno
wi¹zaæ siê nieod³¹cznie z dba³oœci¹ o jego etos. Dlatego te¿ nale¿y jednoznacznie potwierdziæ kompetencjê
Rady do uchwalania zbioru zasad etyki zawodowej sêdziów oraz jej w³aœciwoœæ w zakresie czuwania nad ich
przestrzeganiem (co zreszt¹ znajduje odzwierciedlenie w odrêbnych przepisach przyznaj¹cych KRS prawo
do inicjowania postêpowañ dyscyplinarnych oraz uczestniczenia w ich kolejnych etapach).

Ustawa z 2001 r. mówi o wy¿ej opisanych kompetencjach w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 1, 3 – 4,
7 – 8, zaœ w pozosta³ych punktach art. 2 ust. 1 i ust. 2 odwo³uje siê do kompetencji maj¹cych swoje zakot-
wiczenie zarówno w ustawie zasadniczej (art. 186 ust. 2), jak i w ustawach zwyk³ych, chocia¿by w ustawie
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (np. wyra¿ania opinii w sprawach powo³a-
nia czy odwo³ania prezesa albo wiceprezesa s¹du powszechnego), przy czym wyliczenie to nie jest ani tak-
satywne, ani te¿ nie mo¿na go uznaæ za konsekwentne z punktu widzenia usytuowania konkretnych
kompetencji w ustêpie 1 b¹dŸ 2. Do tego niektóre z kompetencji przyznanych Radzie ju¿ po uchwaleniu
ustawy z 2001 r. zosta³y uwzglêdnione w tym katalogu (przyk³adowo wynikaj¹ca z ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 r. o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury – Dz. U. Nr 26, poz. 157, z póŸn. zm., kompeten-
cja do opiniowania osób kandyduj¹cych na stanowisko Dyrektora Krajowej Szko³y S¹downictwa i Proku-
ratury oraz wskazywania trzech cz³onków Rady Programowej tej¿e Szko³y), podczas gdy inne nie zosta³y
odnotowane (zob. art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komi-
sji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z póŸn. zm.).

Chc¹c unikn¹æ takich sytuacji w przysz³oœci projektodawca zdecydowa³ siê zatem na wprowadzenie
w art. 4 ust. 2 odes³ania rozstrzygaj¹cego, ¿e KRS wykonuje równie¿ inne zadania okreœlone w ustawach,
przy czym – jako zas³uguj¹ce na szczególne wyró¿nienie – wymienione zosta³y w tym miejscu te, które ma-
j¹ œcis³y zwi¹zek ze statusem sêdziego (pkt 2 – 4), z obsadzaniem tak istotnego urzêdu, jakim jest urz¹d
Prokuratora Generalnego (pkt 5), a tak¿e z systemem szkolenia kandydatów do pe³nienia urzêdu sêdzie-
go oraz doskonalenia zawodowego sêdziów, referendarzy s¹dowych, asystentów sêdziów, kuratorów
s¹dowych i urzêdników zatrudnionych w s¹dach (pkt 6 – 7). Dodatkowo expresis verbis wskazane zosta³o
jedno z najwa¿niejszych uprawnieñ Rady wi¹¿¹ce siê z przyznan¹ jej zdolnoœci¹ postulacyjn¹ w zakresie
postêpowania przez Trybuna³em Konstytucyjnym (pkt 1). Proponowana technika legislacyjna ma w in-
tencji projektodawcy zapobiec pominiêciu którejkolwiek z kompetencji przypisanych KRS na gruncie
obowi¹zuj¹cego porz¹dku prawnego, z czym naturalnie trzeba by³oby siê liczyæ w razie próby stworzenia
wyczerpuj¹cego katalogu i co mog³oby póŸniej staæ siê Ÿród³em w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Poza tym
dziêki proponowanej metodzie regulacji wyeliminowana zostanie koniecznoœæ ka¿dorazowej korekty
ustawy w przypadku dokonywania zmian w innych aktach normatywnych tudzie¿ w razie uchwalania
nowych ustaw.

Nie zmienia to jednak faktu, ¿e nieodzowna jest nowelizacja ustaw normuj¹cych ustrój s¹dów admini-
stracyjnych i s¹dów wojskowych wobec braku spójnoœci rozwi¹zañ tam zamieszczonych z rozwi¹zania-
mi, które zawarte s¹ z kolei w ustawie ustrojowej dotycz¹cej s¹dów powszechnych. Odnosi siê to miano-
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wicie do problemu wyra¿ania opinii przez Radê w sprawach powo³ania konkretnych osób do pe³nienia
funkcji prezesa lub wiceprezesa w wojewódzkich s¹dach administracyjnych oraz do powo³ywania rzecz-
nika dyscyplinarnego sêdziów s¹dów wojskowych, albowiem nie ma ¿adnych racji, które przemawia³yby
z jednej strony za w³¹czeniem Rady w procedurê powo³ywania i odwo³ywania prezesów s¹dów tak po-
wszechnych, jak i wojskowych, lecz pominiêciem jej ju¿ w przypadku powo³ywania osób kieruj¹cych wo-
jewódzkimi s¹dami administracyjnymi, z drugiej zaœ – za przyznaniem KRS kompetencji do powo³ywania
jedynie rzecznika dyscyplinarnego w³aœciwego dla sêdziów pionu s¹downictwa powszechnego (por. art. 2
ust. 1 pkt 6 i 7 obowi¹zuj¹cej ustawy).

2.3. Proponuje siê, by regulacje z art. 2 ust. 3 ustawy z 2001 r. (obowi¹zek sk³adania przez KRS corocz-
nych informacji Sejmowi, Senatowi i Prezydentowi) oraz art. 3 powo³anej ustawy (prawo do przeprowa-
dzania wizytacji lub lustracji), jak równie¿ z § 5 rozporz¹dzenia (powo³ywanie rzecznika dyscyplinarnego
sêdziów s¹dów powszechnych i – stosownie do uczynionego zastrze¿enia – rzecznika dyscyplinarnego sê-
dziów s¹dów wojskowych), zosta³y ujête w osobnych jednostkach redakcyjnych, bezpoœrednio po art. 4.

Uregulowania, które znajduj¹ siê we wskazanych wy¿ej art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z 2001 r.,
zostaj¹ „przeniesione” do nowej ustawy bez zmian (w odniesieniu do tego drugiego artyku³u przewiduje
siê wy³¹cznie korektê redakcyjn¹, aby brzmienie projektowanego przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 wspó³gra³o
z dyspozycj¹ art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz
art. 22 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych). Natomiast rezyg-
nacja z regulacji objêtej treœci¹ art. 3 ust. 4 ustawy z 2001 r. wi¹¿e siê z uznaniem jej za zbêdn¹ – nie wy-
maga bowiem potwierdzenia w ustawie, ¿e Rada mo¿e dzia³aæ z urzêdu wtedy, gdy zosta³a wyposa¿ona
w okreœlon¹ kompetencjê s³u¿¹c¹ realizacji jej konstytucyjnych zadañ, zaœ osoby wymienione w przywo-
³anym przepisie (tj. Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego, Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego i Mi-
nister Sprawiedliwoœci), bêd¹c równoczeœnie cz³onkami Rady, zawsze mog¹ przedstawiaæ na jej posie-
dzeniach plenarnych wnioski o przeprowadzenie czynnoœci z zakresu nadzoru administracyjnego nad
s¹dami (dodatkowo w oparciu o przepisy normuj¹ce ustrój s¹dów powszechnych oraz s¹dów wojsko-
wych, Minister Sprawiedliwoœci mo¿e te¿ samodzielnie decydowaæ o wszczêciu procedur wizytacyjnych,
a tak¿e lustracyjnych w danym s¹dzie albo w stosunku do konkretnego sêdziego).

Wracaj¹c jeszcze do kwestii zwi¹zanych z powo³ywaniem rzeczników dyscyplinarnych warto zazna-
czyæ, ¿e zwa¿ywszy na liczbê sêdziów s¹dów wojskowych (znacz¹co mniejsz¹ od liczby sêdziów s¹dów po-
wszechnych), jak te¿ bior¹c pod uwagê okolicznoœæ, i¿ kandydatów na stanowisko rzecznika dyscyplinar-
nego w³aœciwego dla tych¿e sêdziów zg³aszaæ bêdzie móg³ zaledwie jeden organ (tzn. Zgromadzenie Sê-
dziów S¹dów Wojskowych), projektodawca przewidzia³ w art. 7, ¿e spoœród sêdziów wojskowych przed-
stawiane maj¹ byæ Radzie nie wiêcej ni¿ dwie osoby. Jednoczeœnie w projektowanym przepisie nie
uwzglêdniono – zdaniem projektodawcy – w zupe³noœci zbêdnego wymogu, aby do wyboru rzecznika dys-
cyplinarnego sêdziów s¹dów powszechnych dochodzi³o zaraz „na pierwszym posiedzeniu” po zg³oszeniu
kandydatów przez zgromadzenia ogólne sêdziów s¹dów apelacyjnych (zob. § 5 rozporz¹dzenia).

2.4. Art. 8 projektowanej ustawy odpowiada art. 4 ust. 1 ustawy z 2001 r. Nie bêdzie za to w nowej usta-
wie o Krajowej Radzie S¹downictwa takiego rozwi¹zania, jakie zawiera art. 4 ust. 2 obowi¹zuj¹cej ustawy,
jako ¿e, po pierwsze, spotka³o siê ono z krytyk¹ s¹du konstytucyjnego (w zakresie, w jakim osobie oddele-
gowanej na posiedzenie plenarne Rady przez Pierwszego Prezesa S¹du Najwy¿szego, Prezesa Naczelnego
S¹du Administracyjnego czy te¿ Ministra Sprawiedliwoœci zagwarantowane by³o prawo do wyra¿ania sta-
nowiska w ka¿dej sprawie – por. wyrok z dnia 16 kwietnia 2008 r., K 40/07, opublikowany w Dz. U. Nr 72,
poz. 427 oraz w OTK ZU Nr 3A, poz. 44), a po drugie – rzecz¹ regulaminu uchwalanego przez Radê, ewen-
tualnie ukszta³towanego praktyk¹ zwyczaju (z pewnym zastrze¿eniem, o którym jeszcze bêdzie mowa),
powinno byæ ustalenie: czy i jakie osoby mog¹ przys³uchiwaæ siê jej obradom.

2.5. Do projektu „przeniesione” zosta³y w ca³oœci uregulowania z art. 5, art. 6a, art. 7 oraz art. 8 (odpo-
wiednio s¹ to: art. 9, art. 11, art. 12 i art. 14), przy czym dokonano tutaj pewnych zmian o charakterze le-
gislacyjnym, a w szczególnoœci uwzglêdniono now¹ nazwê organów samorz¹du sêdziowskiego, jakimi s¹
zgromadzenia ogólne sêdziów s¹dów apelacyjnych (poprzednio okreœlane mianem zgromadzeñ ogólnych
sêdziów apelacji) oraz pominiêto w kolejnych ustêpach art. 12 zwrot „na okres kadencji”, gdy¿ w istocie
okreœlenie to nie niesie ¿adnych nowych treœci normatywnych (sprawê kadencyjnoœci wybieranych
cz³onków Rady, nade wszystko wiêc sêdziów, przes¹dza Konstytucja). Dalej id¹cy charakter mia³y nato-
miast zmiany wprowadzone w zakresie regulacji z art. 6 oraz art. 10 ustawy z 2001 r. Otó¿ brzmienie pro-
jektowanego art. 10 ust. 1 i 2 zosta³o dostosowane do ustawy zasadniczej, która w art. 187 ust. 3 determi-
nuje d³ugoœæ kadencji wybieranych cz³onków KRS, a wœród nich pos³ów oraz senatorów. Co oczywiste,
postanowienia ustaw zwyk³ych nie mog¹ byæ sprzeczne z normami Konstytucji, a zatem w wymienionych
ustêpach art. 10 projektu nale¿a³o przyj¹æ, i¿ Sejm i Senat wybieraj¹ swoich przedstawicieli na okres
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czterech lat, a nie „na okres swojej kadencji”, który mo¿e ostatecznie byæ przecie¿ krótszy ni¿ okres czte-
roletni, zakreœlony w art. 187 ust. 3. Swego rodzaju nastêpstwem przedstawionej regulacji jest z kolei
rozwi¹zanie zamieszczone w art. 10 ust. 3, wedle którego osoby wybrane do Rady przez Sejm oraz Senat
pe³ni¹ swoje funkcje do czasu wyboru nowych cz³onków KRS przez te organy (co jednak nie wp³ywa na
fakt, ¿e do wygaœniêcia mandatu cz³onkowskiego przys³uguj¹cego pos³owi lub senatorowi mo¿e dojœæ ró-
wnie¿ w razie wygaœniêcia mandatu poselskiego b¹dŸ senatorskiego, o czym stanowi ju¿ art. 15 ust. 1
pkt 3 projektowanej ustawy). Istot¹ przepisu art. 10 ust. 3 jest wiêc zapewnienie ci¹g³oœci uczestnictwa
w pracach Rady przedstawicieli w³adzy ustawodawczej.

Podobne argumenty, jak te, które towarzyszy³y decyzji o nadaniu nowego brzmienia uregulowaniu
z art. 6 ustawy z 2001 r., wp³ynê³y na kszta³t instytucji wygaœniêcia mandatu. Obowi¹zuj¹ca aktualnie re-
gulacja z art. 10 ust. 1 dopuszcza bowiem odwo³anie cz³onka KRS przez organ, który go wybra³. Tymczasem
Konstytucja nie przewiduje takiego odstêpstwa od zasady czteroletniej kadencji, wobec czego nie mo¿e ono
byæ w dalszym ci¹gu utrzymywane na poziomie ustawowym. Dlatego formu³uj¹c przes³anki wygaœniêcia
mandatu wybieranego cz³onka Rady projekt rezygnuje z rozwi¹zania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 3 obo-
wi¹zuj¹cej ustawy. Zbêdne jest tak¿e zamieszczanie w proponowanym art. 15 ust. 1 przes³anki „z³o¿enia
niezgodnego z prawd¹ oœwiadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem s¹du”
(art. 10 ust. 1 pkt 2a ustawy z 2001 r.), albowiem zwi¹zany z k³amstwem lustracyjnym skutek w postaci po-
zbawienia pe³nionej funkcji publicznej, wzglêdnie z³o¿enia z urzêdu sêdziowskiego, oraz procedura z tym
zwi¹zana, zosta³y okreœlone w przepisach art. 21e i art. 21f ustawy z dnia 18 paŸdziernika 2006 r. o uja-
wnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych do-
kumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póŸn. zm.). Uœciœlenia wymaga za to przes³anka z art. 10 ust. 1
pkt 4 ustawy 2001 r. (w projekcie art. 15 ust. 1 pkt 4), gdy¿ zg³oszenie kandydatury sêdziego na inne stano-
wisko sêdziowskie nie zrywa jeszcze „³¹cznoœci” miêdzy tym sêdzi¹ a organem, który go wybra³ (problem wy-
³¹czenia takiego sêdziego z prac Rady dotycz¹cych zg³oszonej kandydatury, z uwagi na tzw. kazus iudex in
casua sua, jest regulowany odrêbnie). Dopiero powo³anie danego sêdziego na inne stanowisko sêdziow-
skie, z wyj¹tkiem wszak¿e powo³ania sêdziego s¹du rejonowego na stanowisko sêdziego s¹du okrêgowego,
powoduje, i¿ sêdzia ten nie reprezentuje ju¿ organu, o którym mowa w art. 14 ust. 3–5 projektu. Ponadto
w projekcie doprecyzowano, ¿e o zrzeczeniu siê mandatu przez cz³onka KRS Przewodnicz¹cy Rady winien
mo¿liwe szybko powiadomiæ organ, który wybra³ owego cz³onka (art. 15 ust. 2 zdanie 2). Niezw³oczne prze-
kazanie takiej informacji ma umo¿liwiæ zachowanie terminu, jaki z kolei art. 15 ust. 3 projektowanej usta-
wy (dotychczasowe postanowienie art. 9 zdanie 2 ustawy z 2001 r.), wyznacza temu ostatniemu organowi
na dokonanie wyboru nowego cz³onka Rady.

W tym miejscu wypada równie¿ podnieœæ, ¿e projektodawca pomin¹³ w nowej ustawie przepis bêd¹cy
odpowiednikiem dotychczasowego art. 9 zdanie 1 ustawy reguluj¹cej ustrój KRS, wobec oczywistoœci za-
wartej w nim dyspozycji. Niezbêdne by³o natomiast wype³nienie w projekcie luki widocznej w kontekœcie
postanowienia art. 12 ust. 2 (odpowiednio art. 7 ust. 2 ustawy z 2001 r.), odwo³uj¹cego siê do „przedsta-
wicieli zgromadzeñ ogólnych wojewódzkich s¹dów administracyjnych”. Wprawdzie czêœciowe regulacje
w tym zakresie mo¿na znaleŸæ w przepisach ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów admi-
nistracyjnych, jednak nie mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, ¿e w³aœciwsz¹ dla okreœlenia trybu wyboru cz³onków
Rady jest projektowana ustawa. St¹d proponuje siê art. 13, który to – wzoruj¹c siê na regulacji z art. 14
ust. 3 – precyzuje sposób wyboru wspomnianych wy¿ej przedstawicieli przez zgromadzenia ogólne s¹dów
administracyjnych. Konsekwentnie te¿ proponuje siê uchylenie przepisu art. 46 § 3 ustawy z dnia 25 lip-
ca 2002 r. – Prawo o ustroju s¹dów administracyjnych, poniewa¿ niemal dos³ownie przepis ten powtarza
regulacjê zawart¹ w projektowanym art. 12 ust. 2.

2.6. Uregulowanie ustroju Rady, a tak¿e zakresu dzia³ania i trybu pracy KRS oraz sposobu wyboru jej
cz³onków, ustrojodawca powierzy³ ustawodawcy zwyk³emu (art. 187 ust. 4 Konstytucji). Podstawowe
kwestie ustrojowe musz¹ wiêc znaleŸæ siê w ustawie.

Powy¿szemu postulatowi zadoœæ czyni¹ niew¹tpliwie art. 16 – 20 projektu, przy czym dok³adniej ni¿ to
czyni obecnie art. 11 ustawy z 2001 r. normuj¹ one sprawy zwi¹zane z wyborem Prezydium Rady (pozosta-
wiaj¹c jednoczeœnie Radzie pewien margines swobody w zakresie okreœlenia ostatecznego sk³adu tego or-
ganu), jak równie¿ kompetencje i obowi¹zki Prezydium, samego Przewodnicz¹cego oraz jego zastêpców
(czyli – wed³ug terminologii konstytucyjnej – „wiceprzewodnicz¹cych”). Dodatkowo w projektowanym
art. 20 wskazano komisje, które Rada obligatoryjnie powo³uje ze swego sk³adu, jak te¿ odniesiono siê do
tych, które mo¿e utworzyæ w razie zaistnienia potrzeby w tym wzglêdzie (komisje problemowe). Warto pod-
kreœliæ, i¿ omawiane rozwi¹zania s¹ sprawdzone, gdy¿ „przejêto” je z niewielkimi zmianami (maj¹cymi co do
zasady charakter redakcyjny) z § 2, 4 oraz 6 rozporz¹dzenia, a przy tym wykazuj¹ one niezbêdn¹ elastycz-
noœæ. Dotyczy to zw³aszcza przyk³adowego wyliczenia z art. 18 ust. 1, a tak¿e otwartego katalogu czynnoœci,
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które mog¹ byæ wykonywane przez wiceprzewodnicz¹cych w myœl ustêpu 2 wymienionego art. 18, czy wre-
szcie mo¿liwoœci powo³ywania innych komisji ni¿ komisje sta³e, o których mowa w art. 20 ust. 1 projektu.

2.7. W art. 21 projektu zamieszczone zosta³y postanowienia odnoœnie do posiedzeñ plenarnych, w tym
regulacja co do uprawnienia do ich zwo³ywania oraz podmiotów, które mog¹ wystêpowaæ z wnioskami
w tym przedmiocie (aktualnie stanowi o tym art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z 2001 r. oraz § 4 ust. 1 rozporz¹dze-
nia). Z kolei w art. 22 uregulowano kwestie zwi¹zane z podejmowaniem uchwa³ przez Radê, tzn. wskaza-
no quorum i wymagan¹ dla podjêcia uchwa³y wiêkszoœæ, a ponadto okreœlono, kiedy i na jakich zasadach
g³osowanie mo¿e zostaæ powtórzone. Analogicznie sprawy te unormowane s¹ w art. 12 ust. 3 i 4 obo-
wi¹zuj¹cej ustawy oraz w § 10 ust. 4 rozporz¹dzenia, z zastrze¿eniem jedynie sposobu g³osowania –
tu, w zwi¹zku z jednoznaczn¹ wypowiedzi¹ Trybuna³u Konstytucyjnego (patrz przywo³any wczeœniej wy-
rok z dnia 16 kwietnia 2008 r., wydany w sprawie K 40/07), proponuje siê powrót do formu³y sprzed no-
welizacji, jakiej dokonano w ustawie z 2001 r. na mocy ustawy z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie S¹downictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 484, z póŸn.
zm.), tj. do formu³y g³osowania jawnego z mo¿liwoœci¹ przeprowadzenia g³osowania tajnego na ¿¹danie
któregokolwiek z cz³onków.

2.8. Art. 25 projektowanej ustawy jest odpowiednikiem art. 14 ustawy z 2001 r., przy czym w ustêpie 2
proponowanego przepisu uœciœlono, i¿ Biurem powo³anym do obs³ugi Rady kieruje szef, którego powo³u-
je i odwo³uje Przewodnicz¹cy Rady po zasiêgniêciu opinii Prezydium (rozwi¹zanie wprowadzaj¹ce do
ustawy funkcjê szefa Biura jest odwzorowaniem regulacji z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym – Dz. U. Nr 102, poz. 643, z póŸn. zm.). Podobnie wygl¹da zreszt¹ relacja
projektowanego art. 28 i art. 15 ustawy z 2001 r. Co siê tyczy natomiast art. 26, to wyodrêbniono w nim
regulacjê, która odpowiada tej zamieszczonej obecnie w art. 16 ust. 2 ustawy z 2001 r., a wiêc obok posta-
nowieñ odnosz¹cych siê do œwiadczeñ przys³uguj¹cych cz³onkom KRS z tytu³u pracy w Radzie. W ocenie
jednak¿e projektodawcy waga analizowanej regulacji, jako wi¹¿¹cej siê z szeroko rozumianym statusem
sêdziego, uzasadnia ujêcie jej w osobnej jednostce redakcyjnej. Ponadto w ustêpie 2 projektowanego
przepisu zamieszczono odes³anie do ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powsze-
chnych, a œciœlej rzecz bior¹c: do art. 78 § 2 – 4 reguluj¹cych kwestiê wynagrodzeñ przys³uguj¹cych sê-
dziom delegowanym. Doprecyzowano te¿, ¿e wysokoœæ dodatków, o których mowa w tych przepisach,
ustala Minister Sprawiedliwoœci na wniosek Przewodnicz¹cego.

2.9. Projekt przewiduje ustawowe uregulowanie (a nie aktem wykonawczym jak do tej pory) kwestii
diet pobieranych przez cz³onków KRS za ka¿dy dzieñ udzia³u w posiedzeniach plenarnych lub innych
pracach Rady. Nie ma przy tym obawy, ¿e wraz z „przeniesieniem” do ustawy postanowienia § 1 ust. 2 roz-
porz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokoœci diet dla cz³onków Krajowej
Rady S¹downictwa (Dz. U. Nr 196, poz. 1511) nast¹pi niepo¿¹dane „usztywnienie” omawianej regulacji –
mechanizm kalkulacji diety (stawka procentowa odnoszona do podstawy ustalenia wynagrodzenia zasa-
dniczego sêdziego, któr¹ stanowi co do zasady przeciêtne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprze-
dniego) gwarantuje wzrost diet w razie wzrostu cen i wynagrodzeñ w gospodarce, a tym samym ich ekwi-
walentnoœæ, bez koniecznoœci ka¿dorazowej nowelizacji ustawy. Nie ulegnie te¿ zmianie regulacja
w przedmiocie kosztów zwracanych cz³onkom KRS (art. 27 pkt 2).

2.10. Jak zaakcentowano na wstêpie, celem projektowanej ustawy jest w szczególnoœci wykonanie wy-
roku wydanego w sprawie K 62/07 (orzeczenie z dnia 19 listopada 2009 r., opublikowane w Dz. U. z dnia
1 grudnia 2009 r., Nr 202, poz. 1567; pe³ny tekst wraz z uzasadnieniem ukaza³ siê w OTK ZU z 2009 r.
Nr 10A, poz. 149). Wyrokiem tym Trybuna³ Konstytucyjny orzek³ o niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 12
ust. 6 ustawy z 2001 r. w zakresie, w jakim przepis ten zawiera zwrot „i postêpowania przed Rad¹,”.

Przedmiotowym rozstrzygniêciem Trybuna³ da³ wyraz temu, ¿e najwa¿niejsze kwestie zwi¹zane z pro-
cedowaniem Rady powinny byæ uregulowane w akcie normatywnym o randze ustawowej, a nie – jak to
przewiduje zakwestionowany przepis – w akcie wydawanym przez organ w³adzy wykonawczej. O tym, co
stanowi materiê ustawow¹, przes¹dza bowiem art. 187 ust. 4 Konstytucji. Tymczasem poddana kognicji
s¹du konstytucyjnego ustawa z 2001 r. nie precyzuje ani podstawowych zasad postêpowania przed Ra-
d¹, ani te¿ najbardziej istotnych mechanizmów proceduralnych, poprzestaj¹c zaledwie na wyraŸnym
wskazaniu, ¿e w sprawach przed³o¿onych Radzie przepisy ustawy – Kodeks postêpowania administracyj-
nego nie znajduj¹ zastosowania.

Zdaniem Trybuna³u Konstytucyjnego, „zbyt oszczêdna treœciowo regulacja ustawowa” skutkuje tym,
¿e „(…) podstaw¹ dzia³ania centralnego organu konstytucyjnego staje siê nie ustawa, jak tego wymaga
Konstytucja, ale rozporz¹dzenie. „W przypadku gdy ustawa nie reguluje w sposób wystarczaj¹cy albo
w ogóle nie reguluje danej materii, przekazanie jej do uregulowania w akcie wykonawczym prowadzi do
niedopuszczalnego uzupe³nienia ustawy aktem ni¿szej rangi”. Pozostawienie w³adzy wykonawczej (tutaj:
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Prezydentowi) mo¿liwoœci samodzielnego kszta³towania zasadniczych elementów regulacji prawnej sta-
nowi naruszenie standardów demokratycznego pañstwa prawnego zakazuj¹cych ustawodawcy przeka-
zywania funkcji prawodawczych organom w³adzy wykonawczej.

Trybuna³ przypomnia³ tak¿e, ¿e rozporz¹dzenie „(…) ma wykonywaæ ustawê, a zatem konkretyzowaæ
jej przepisy, a nie uzupe³niaæ j¹ w sposób samoistny, normuj¹c zagadnienia pominiête przez ustawodaw-
cê”. Trybuna³ Konstytucyjny podtrzyma³ równie¿ pogl¹d wyra¿ony w sprawie K 8/99 (wyrok z dnia 14
kwietnia 1999 r., OTK ZU z 1999 r. Nr 3, poz. 41), wedle którego wœród postanowieñ dotycz¹cych organów
kolegialnych z jednej strony wyró¿niæ trzeba „(…) okreœlenie podmiotu i zakresu kompetencji oraz pod-
stawowych zasad procedury niezbêdnej do ich realizacji, a z drugiej strony szczegó³owe, wewnêtrzne za-
sady obradowania danego organu kolegialnego, do których nale¿¹ m.in. zasady (…) zwo³ywania posie-
dzeñ, prowadzenia obrad i porz¹dku g³osowania oraz szczegó³owe prawa i obowi¹zki cz³onków organu
kolegialnego zwi¹zane z udzia³em w obradach”. Jak zaznaczone zosta³o w uzasadnieniu wyroku: „Pier-
wsza grupa spraw wymaga zawsze uregulowania w Konstytucji lub w ustawie. Natomiast druga grupa
zagadnieñ mo¿e zostaæ przekazana do unormowania w regulaminie danego organu, w ramach przyzna-
nej mu przez prawo autonomii regulaminowej”.

Wobec tego zasadne sta³o siê zamieszczenie w projektowanej ustawie podstawowych regulacji z pun-
ktu widzenia funkcjonowania KRS i prowadzenia przez ten organ postêpowañ, szczególnie w tzw. spra-
wach indywidualnych. Kwestie o mniejszej donios³oœci, np. zwi¹zane z porz¹dkiem czy protoko³owaniem
posiedzeñ plenarnych Rady, a tak¿e kwestie wi¹¿¹ce siê z dzia³aniem zespo³ów roboczych oraz z refero-
waniem przez cz³onków tych¿e zespo³ów poszczególnych spraw ca³emu gremium KRS, pozostawia siê do
uregulowania w regulaminie. Podstawê do jego wydania ma stanowiæ art. 23 ust. 1. Przy okazji nadmie-
niæ nale¿y, ¿e w ust. 2 tego artyku³u przewidziano obowi¹zek og³oszenia regulaminu KRS w „Monitorze
Polskim”.

2.11. Uwzglêdniaj¹c wskazania Trybuna³u Konstytucyjnego, do projektowanej ustawy „przeniesiono”
postanowienie § 7 rozporz¹dzenia, odnosz¹ce siê do pieczêci u¿ywanej przez Radê. Tak samo post¹piono
z uregulowaniami objêtymi treœci¹ paragrafów: 15 ust. 1 – 3, jak równie¿ 16, 17, 22, 25, 26, 28 i 29 rozpo-
rz¹dzenia (s¹ to regulacje ogólne i szczegó³owe dotycz¹ce postêpowania przed Rad¹). Dokonano przy tym
ich korekty stylistycznej – por. art. 31 – 33 oraz art. 40–42 projektu.

2.12. W porównaniu z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym projektowany art. 29 zawiera nowoœæ norma-
tywn¹ w postaci podstawy wy³¹czenia cz³onka KRS z prac Rady – zarówno z mocy prawa (sytuacje, w któ-
rych zgodnie z procedurami sêdziego uznaje siê za tzw. iudex inhabilis), jak i na ¿¹danie samego cz³onka
lub osoby, której sprawa jest rozpatrywana przez Radê, czyli analogicznie jak to jest w przypadku tzw. iu-
dex suspectus (opisywana instytucja wy³¹czenia ma sk¹din¹d dotyczyæ tak¿e cz³onków zespo³ów robo-
czych, o których to by³a mowa wy¿ej – zob. art. 32 ust. 2 i 3). Wprowadzenie przedmiotowych regulacji jest
– jak pokaza³a praktyka – nieodzowne z uwagi na potrzebê zapewnienia najwy¿szych standardów w pro-
cesie podejmowania decyzji przez Radê.

2.13. Nowoœci¹ normatywn¹ s¹ ponadto postanowienia art. 30 i art. 35 – 38 projektu. Pierwszy z tych
przepisów okreœla, kto jest uczestnikiem postêpowania, jako ¿e pojêciem tym pos³uguj¹ siê dalsze przepi-
sy (np. art. 33 ust. 1), a poza tym w ustêpie 2 wskazano, ¿e osoba taka powinna zostaæ powiadomiona
o terminie posiedzenia plenarnego, na którym zostanie rozpatrzona jej sprawa. Aczkolwiek zaznaczyæ
trzeba, ¿e powiadomienie takie nie oznacza, i¿ uczestnik bêdzie móg³ stawiæ siê na planowanym posiedze-
niu. Chodzi raczej o przekazanie mu informacji o tym, kiedy Rada zajmie siê jego spraw¹. Natomiast kwe-
stia tak osobistego stawiennictwa, jak i sk³adania pisemnych wyjaœnieñ uregulowana zosta³a odrêbnie,
a mianowicie w art. 34 ust. 2 projektu, który wskazuje, ¿e to po stronie Rady le¿y decyzja w przedmiocie
wezwania uczestnika lub ¿¹dania od niego dodatkowych wyjaœnieñ czy te¿ zwrócenia siê do w³aœciwego
podmiotu o uzupe³nienie materia³ów sprawy (zob. § 20 ust. 1 i 3 rozporz¹dzenia). Proponowane ujêcie te-
go zagadnienia – wed³ug projektodawcy – nie grozi parali¿em prac KRS, którego zapewne nie da³oby siê
niejednokrotnie unikn¹æ, zw³aszcza w sytuacji wieloœci uczestników i przyznania im prawa do stawienia
siê na posiedzenie plenarne Rady.

Projektowane art. 35 – 38 maj¹ natomiast na celu dostosowanie rozwi¹zañ ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa do zachodz¹cych zmian w zakresie modelu kariery sêdziowskiej, w tym zapewnienia wiêkszej
transparentnoœci procedowania tego organu w przypadku spraw zwi¹zanych z przedstawianiem wniosków
o powo³anie na urz¹d sêdziego. To ostatnie dotyczy w szczególnoœci procesu tworzenia „list rankingowych”
w razie zg³oszenia siê wiêcej ni¿ jednego kandydata na wolne stanowisko sêdziowskie, a tak¿e dopuszcze-
nia przedstawicieli organów prawniczych samorz¹dów zawodowych oraz innych instytucji do udzia³u
w pracach zespo³ów roboczych (art. 37). Zasadne jest w tym zakresie równie¿ zapewnienie spójnoœci przepi-
sów projektowanej ustawy z postanowieniami ustaw reguluj¹cych ustrój s¹dów, nade wszystko ustaw¹
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z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych, albowiem to w niej unormowane zosta³y
kwestie zg³aszania siê kandydatów do pe³nienia urzêdu sêdziego, ³¹cznie z procedur¹ poprzedzaj¹c¹ prze-
kazanie stosownych materia³ów Radzie. Porêczeniem prawid³owoœci dzia³ania KRS w opisywanym zakre-
sie ma byæ tak¿e wymóg upubliczniania uchwa³ przewidziany w art. 38 ust. 2 projektu.

Oprócz tego nale¿a³o uregulowaæ zagadnienie prawomocnoœci uchwa³ w sprawach, w których do urzê-
du sêdziego aspiruje kilku kandydatów – jest to konsekwencja rozwi¹zania polegaj¹cego na zobowi¹za-
niu Rady do ³¹cznego ich rozpatrzenia i oceny oraz podjêcia jednej uchwa³y w przedmiocie przedstawienia
wniosku Prezydentowi do powo³ania na stanowisko sêdziowskie (art. 38 ust. 1 i art. 44 ust. 2).

2.14. W projektowanej ustawie o Krajowej Radzie S¹downictwa przewiduje siê tak¿e zamieszczenie re-
gulacji zawartych w art. 13 ust. 2 – 6 ustawy z 2001 r. Istotn¹ zmian¹ w tym zakresie jest ustanowienie
dwutygodniowego terminu do wniesienia odwo³ania od uchwa³y Rady (art. 45 ust. 2 projektu) oraz wy-
³¹czenie tzw. przymusu adwokacko-radcowskiego w postêpowaniu tocz¹cym siê przed S¹dem Najwy¿-
szym wskutek zaskar¿enia uchwa³y Rady (art. 45 ust. 3). Obie propozycje wi¹¿¹ siê ze sob¹, gdy¿ wyelimi-
nowanie obowi¹zkowego zastêpstwa przez profesjonalnych pe³nomocników (co ma znaczenie np. dla re-
ferendarzy czy te¿ asystentów sêdziów) powoduje, i¿ ustawodawca mo¿e – bez szkody dla uczestników po-
stêpowania – skróciæ termin na odwo³anie siê od decyzji Rady, przez co niew¹tpliwie szybciej uzyska ona
walor pe³nej prawomocnoœci.

Zagadnienie uzasadniania uchwa³ KRS podjêtych w tzw. sprawach indywidualnych oraz tryb ich dorê-
czania ostatecznie unormowano w odrêbnej jednostce redakcyjnej (art. 43 projektowanej ustawy; nieco
szerzej co do tego, z uwagi na specyfikê postêpowania, art. 41 ust. 3) – por. § 21 ust. 3–5 rozporz¹dzenia.

2.15. Art. 46 projektu przenosi z kolei na grunt projektowanej ustawy instytucjê wznowienia postêpo-
wania znan¹ wszystkim procedurom. Okreœla siê j¹ tu jako „ponowne rozpatrzenie sprawy”. Przes³ank¹
takiego ponownego dzia³ania Rady co do rozstrzygniêtej ju¿ kwestii ma byæ „ujawnienie siê nowych okoli-
cznoœci”, zaœ impuls w tym zakresie mo¿e wyjœæ od Rady b¹dŸ te¿ od osoby zainteresowanej (ust. 1). Zgod-
nie z proponowanym brzmieniem art. 46 ust. 2 decyzja o ponownym rozpatrzeniu sprawy winna przybraæ
formê stosownej uchwa³y. W analogiczny sposób KRS ma rozstrzygaæ o odmowie ponownego rozpatrze-
nia sprawy.

2.16. Wobec zmian, jakie w porównaniu z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym maj¹ byæ wprowadzone
przepisami rozdzia³ów 2 i 3, trzeba dokonaæ odpowiedniej nowelizacji norm znajduj¹cych siê w innych
ustawach. Dotyczy to art. 10 § 3 pkt 5, art. 32 § 9, art. 33 § 4 oraz art. 40 § 2 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. – Prawo o ustroju s¹dów wojskowych (art. 47 projektu), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
1997 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 607, z póŸn. zm. –
art. 48 projektu), § 3a dodawanego w art. 70 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju s¹dów po-
wszechnych (art. 49 projektu), art. 21 § 1, 3 i 4, jak te¿ art. 21a § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo
o ustroju s¹dów administracyjnych (art. 50 projektu) i wreszcie art. 31 § 7 ustawy z dnia 23 listopada
2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z póŸn. zm. – art. 51 projektu). Czêœæ z tych zmian,
o czym by³a ju¿ mowa, ma charakter merytoryczny, czêœæ – czysto legislacyjny (jak chocia¿by dla zape-
wnienia spójnoœci terminologicznej w odniesieniu do nazwy œrodka zaskar¿enia przys³uguj¹cego od
uchwa³ Rady).

2.17. W rozdziale 5, zatytu³owanym „Przepisy przejœciowe i koñcowe”, trzeba natomiast przes¹dziæ
w szczególnoœci, ¿e osoby wchodz¹ce w sk³ad Prezydium Rady, powo³ane zgodnie z dotychczasowymi prze-
pisami, maj¹ pe³niæ swoje funkcje do up³ywu okresu, na który je wybrano. W odró¿nieniu bowiem od samej
Rady (bêd¹cej organem konstytucyjnym, którego kadencja determinowana jest w³aœnie postanowieniami
ustawy zasadniczej), Prezydium wy³aniane jest na podstawie ustawy i dzia³a w zakresie zawartego w niej
umocowania. Niezbêdne jest oprócz tego odniesienie siê do problematyki spraw w toku. W tym zakresie je-
dnak lepsze wydaje siê byæ skorzystanie z zasady dzia³ania ustawy nowej jako reguluj¹cej postêpowanie
przed Rad¹ w sposób ca³oœciowy i wyczerpuj¹cy. Rozwi¹zanie to znajduje ponadto wsparcie w orzeczeniu
Trybuna³u Konstytucyjnego, który odroczy³ wejœcie swego rozstrzygniêcia w ¿ycie do dnia 2 grudnia 2010 r.
(mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e intencj¹ Trybuna³u nie by³o utrzymywanie niekonstytucyjnych uregulowañ d³u¿ej
ni¿ przez okres 12 miesiêcy – zob. pkt II sentencji wyroku z dnia 19 listopada 2009 r.).

3. Konsultacje

Projekt ustawy zosta³ przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie S¹downictwa, Ministrowi Spra-
wiedliwoœci, Prokuratorowi Generalnemu, S¹dowi Najwy¿szemu, Naczelnemu S¹dowi Administracyjne-
mu, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Stowarzyszeniu Sêdziów Pol-
skich JUSTITIA, Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
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W toku prac nad proponowanymi przepisami uwzglêdniono czêœæ postulatów i uwag sformu³owanych
w opiniach pisemnych oraz zaprezentowanych na posiedzeniu po³¹czonych komisji senackich przez
cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa, Ministra Sprawiedliwoœci oraz przedstawiciela Helsiñskiej Fun-
dacji Praw Cz³owieka.

4. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa. Podkreœliæ wypada,
¿e wysokoœæ diet przewidzianych w proponowanym art. 27 jest identyczna, jak ustalona w aktualnie obo-
wi¹zuj¹cym rozporz¹dzeniu Prezydenta RP z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokoœci diet dla
cz³onków Krajowej Rady S¹downictwa (Dz. U. Nr 196, poz. 1511).

5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa o KRS pozostaje poza zakresem przedmiotowym regulowanym prawem Unii Eu-
ropejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
oraz niektórych innych ustaw.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póŸn. zm.2))
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 43 w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) potr¹ceñ w wysokoœci 10 % wynagrodzenia przys³uguj¹cego za pracê skazanych zatrudnionych
w formach okreœlonych w art. 121 § 2,”;

2) w art. 123 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie przys³uguj¹ce skazanemu zatrudnionemu w pe³nym wymiarze czasu pracy

ustala siê w sposób zapewniaj¹cy osi¹gniêcie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracê ustala-
nego na podstawie odrêbnych przepisów, przy przepracowaniu pe³nego miesiêcznego wymiaru
czasu pracy lub wykonaniu pe³nej miesiêcznej normy pracy. W wypadku przepracowania nie-
pe³nej miesiêcznej normy czasu pracy lub niewykonania pe³nej miesiêcznej normy pracy wyna-
grodzenie wyp³aca siê proporcjonalnie do iloœci czasu pracy lub wykonanej normy pracy. W razie
zatrudnienia skazanego w niepe³nym wymiarze czasu pracy najni¿sze wynagrodzenie ustala siê

1) Niniejsz¹ ustaw¹ zmienia siê ustawy: ustawê z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci oraz usta-

wê z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony œro-

dowiska.
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,

poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r.

Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,

poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r.

Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98,

poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191,

Nr 40, poz. 227 i Nr 125, poz. 842.



w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia, bior¹c za podstawê kwotê minimalnego
wynagrodzenia za pracê.”;

3) w art. 125 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Z wynagrodzenia za pracê potr¹ca siê 10% na cele Funduszu okreœlone w art. 43 oraz 25% na ce-

le Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy,
utworzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozba-
wionych wolnoœci (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z póŸn. zm.).”;

4) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 15. Przez pojêcie wynagrodzenia przypadaj¹cego skazanemu rozumie siê kwotê, pozosta³¹ po do-

konaniu potr¹ceñ z wynagrodzenia przys³uguj¹cego sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, kwoty
na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych
oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy, stanowi¹c¹ podstawê do naliczenia zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci (Dz. U. Nr 123,
poz. 777 z póŸn. zm.3)) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 3 w ust. 2 dodaje siê pkt 4 w brzmieniu:

„4) instytucja gospodarki finansowej.”;
2) w art. 6a:

a) ust. 1 i 2 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Tworzy siê Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³a-

dów Pracy, zwany dalej „Funduszem Aktywizacji", którego dysponentem jest Dyrektor Gene-
ralny S³u¿by Wiêziennej.

2. Fundusz Aktywizacji jest pañstwowym funduszem celowym.",
b) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Przychodami Funduszu Aktywizacji s¹:”,

– w pkt 2 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 3 w brzmieniu:
„3) œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z potr¹cenia okreœlonego w art. 125 § 1 ustawy z dnia 6 czer-

wca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póŸn. zm.).”;
3) w art. 8:

a) w ust. 1:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Œrodki Funduszu Aktywizacji przeznacza siê na finansowanie dzia³añ w zakresie resocjaliza-
cji osób pozbawionych wolnoœci, a w szczególnoœci na:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolnoœci oraz ochronê istnie-

j¹cych,”,
b) ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

„2. Ze œrodków Funduszu Aktywizacji mog¹ byæ przyznawane po¿yczki b¹dŸ dotacje podmiotom
zatrudniaj¹cym osoby pozbawione wolnoœci.

3. Minister Sprawiedliwoœci okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady oraz tryb finan-
sowania dzia³añ, o których mowa w ust. 1, a tak¿e udzielania po¿yczek i dotacji, jak równie¿ spo-
sób i tryb dokumentowania wydatków na zatrudnienie osób pozbawionych wolnoœci oraz wyso-
koœci i przeznaczenia pomocy, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci finansowe Funduszu Aktywizacji.";

4) art. 8a otrzymuje brzmienie:
„Art. 8a. Zwolnienia okreœlone w art. 6 oraz pomoc ze œrodków Funduszu Aktywizacji nie przys³uguj¹

przywiêziennym zak³adom pracy, okreœlonym w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2, które s¹ w okresie restruk-
turyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, chyba ¿e Komisja Europejska
zosta³a o nich poinformowana przed podjêciem decyzji o pomocy na restrukturyzacjê.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonaw-
czy oraz ustawy - Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 40, poz. 227) w art. 2:
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 202, poz. 1957, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 66,

poz. 471 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.



1) w pkt 2, w art. 43 w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) potr¹ceñ w wysokoœci 10 % wynagrodzenia przys³uguj¹cego za pracê skazanych zatrudnio-

nych w formach okreœlonych w art. 121 § 2,”;
2) w pkt 5, § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Przez pojêcie wynagrodzenia przypadaj¹cego skazanemu rozumie siê kwotê, pozosta³¹ po do-
konaniu potr¹ceñ z wynagrodzenia przys³uguj¹cego sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, kwoty
na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz Akty-
wizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy, stanowi¹c¹ pod-
stawê do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.”.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w ¿ycie z dniem 1 marca 2011 r., z wyj¹tkiem art. 2 pkt 1, który wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 2011 r.
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UZASADNIENIE

1. Ustawa wykonuj¹ca wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowi¹zku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r. (sygn. akt P 20/09), stwierdzaj¹cego niezgodnoœæ przepi-
su art. 123 § 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póŸn. zm.; dalej jako: k.k.w.) z art. 32 oraz z art. 65 ust. 4 w zwi¹zku z art. 2 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Sentencjê wyroku opublikowano w Dz. U. Nr 34, poz. 191 (dzieñ publikacji: 8 marca 2010 r.). Pe³ny
tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem zamieszczony zosta³ w OTK Z.U. Nr 2A, poz. 13.

2. Przedmiot i istota rozstrzygniêcia Trybuna³u Konstytucyjnego

2.1. Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, i¿ rozwi¹zanie prawne zawarte w art. 123 § 2 zdanie pierwsze
k.k.w. jest niekonstytucyjne w zakresie, w jakim zawiera s³owo „po³owy”.

Zdaniem Trybuna³u kluczem do oceny zakwestionowanej normy jest idea wys³owiona art. 30 Konsty-
tucji oraz konkretyzuj¹ce j¹ dalsze postanowienia ustawy zasadniczej takie jak: zakaz stosowania tortur,
okrutnego, nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania i karania (art. 40) oraz nakaz humanitarnego
traktowania osób pozbawionych wolnoœci (art. 41 ust. 4), albowiem wi¹¿¹ one wszystkie organy w³adzy
publicznej, w tym tak¿e organy prawodawcze. Dlatego te¿ „(…) wszelkie regulacje ustawowe i podustawo-
we, kszta³tuj¹ce status prawny osób skazanych, musz¹ bezwzglêdnie respektowaæ konstytucyjny obo-
wi¹zek poszanowania godnoœci cz³owieka oraz humanitarnego traktowania skazanych. Praca osób po-
zbawionych wolnoœci musi zatem zostaæ uregulowana w taki sposób, aby zapewniæ pe³n¹ ochronê ich go-
dnoœci i uczyniæ zadoœæ wymogom odpowiedniego traktowania tych osób. Jednoczeœnie z art. 30 Konsty-
tucji wynika fundamentalna zasada interpretacyjna in dubio pro dignitate.” Nie bez znaczenia w tym kon-
tekœcie s¹ równie¿ minimalne standardy dotycz¹ce wiêŸniów, wypracowane na forum miêdzynarodo-
wym, zw³aszcza zaœ: Zalecenia Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do pañstw cz³onkowskich Rady Europy
w sprawie Europejskich Regu³ Wiêziennych oraz Wzorcowe Regu³y Minimalne Postêpowania z WiêŸnia-
mi, przyjête w 1955 r. przez I Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestêpczoœci
i postêpowania ze sprawcami przestêpstw, w których to wyra¿ono m.in. myœl, i¿ korzyœci skazanych oraz
ich szkolenie zawodowe nie powinny byæ podporz¹dkowane osi¹ganiu zysków finansowych z ich pracy.
Dodatkowo wymienione dokumenty k³ad¹ nacisk na prawo osób odbywaj¹cych karê pozbawienia wolno-
œci do sprawiedliwego wynagrodzenia za wykonan¹ pracê. Prawo to – wed³ug Trybuna³u Konstytucyjnego
– mo¿na wyprowadziæ zreszt¹ tak¿e ze wspomnianego ju¿ nakazu humanitarnego traktowania wiêŸniów,
objêtego treœci¹ art. 41 ust. 4 Konstytucji. W opinii Trybuna³u zmuszanie skazanych do podejmowania
pracy bez zapewnienia im sprawiedliwego wynagrodzenia stanowi³oby przyk³ad naruszenia powo³anej
normy, z kolei o sprawiedliwym wynagrodzeniu za pracê w tego typu sytuacji mo¿na mówiæ wy³¹cznie
wtedy, gdy jest ono ustalane na podobnych zasadach jak za identyczn¹ pracê wykonywan¹ przez osoby
nieodbywaj¹ce kary pozbawienia wolnoœci.

W zwi¹zku z tym Trybuna³ Konstytucyjny uzna³, i¿ w pe³ni aktualne pozostaj¹ tezy sformu³owane
w dotychczasowym orzecznictwie. Po pierwsze, okolicznoœæ, ¿e wiêŸniowie œwiadcz¹ pracê w warunkach
podporz¹dkowania typu administracyjnego, a nie umownego, jak to ma miejsce w przypadku pracowni-
ków, nie przemawia jeszcze za pozostawieniem stronom umowy o zatrudnieniu wiêŸniów (czyli naczelni-
kowi zak³adu karnego i pracodawcy) ca³kowitej swobody przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia. Po dru-
gie, trudnoœci w znalezieniu pracy zapewniaj¹cej osobom pozbawionym wolnoœci uzyskanie wynagrodze-
nia ustalonego na tym samym poziomie co wynagradzanie wyp³acane pracownikom, nie mog¹ uzasa-
dniaæ odst¹pienia od stawki wynagrodzenia minimalnego dla wiêŸniów zatrudnionych odp³atnie, podob-
nie jak wysoki stopieñ bezrobocia nie uzasadnia odst¹pienia od stawki wynagrodzenia minimalnego
w umowie o pracê. Nie do przyjêcia jest te¿ argumentacja, ¿e skoro nie budzi w¹tpliwoœci dopuszczalnoœæ
nieodp³atnego zatrudniania skazanych – za ich zgod¹ – przy pracach publicznych na rzecz samorz¹du te-
rytorialnego, to tym bardziej nie mo¿na mieæ zastrze¿eñ odnoœnie do zatrudniania ich za choæby naj-
skromniejsze wynagrodzenie. Wreszcie, za odejœciem od stosowania stawki wynagrodzenia minimalnego
do skazanych nie przemawia argument odwo³uj¹cy siê do tego, ¿e nie ponosz¹ oni kosztów swego utrzy-
mania.

2.2. Trybuna³ zaznaczy³, i¿ z postanowieñ Konstytucji nie p³ynie wymóg, by minimalne wynagrodzenie
za pracê by³o jednakowe dla wszystkich pracowników. „Konstytucyjna zasada równoœci nie wyklucza
zró¿nicowania minimalnego wynagrodzenia za pracê, na przyk³ad na podstawie kryteriów bran¿owych
czy terytorialnych, czy te¿ w zale¿noœci od d³ugoœci okresu zatrudnienia, je¿eli tylko ustanowione ró¿ni-
cowania bêd¹ mia³y charakter usprawiedliwiony i spe³ni¹ (…) warunki dopuszczalnoœci ró¿nicowañ
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[mianowicie: chodzi o to, aby kryterium ró¿nicowania pozostawa³o w racjonalnym zwi¹zku z celem i tre-
œci¹ danej regulacji; by pomiêdzy wag¹ interesu, któremu ró¿nicowanie ma s³u¿yæ, a wag¹ interesów,
które zostan¹ naruszone w wyniku wprowadzonego ró¿nicowania, zachodzi³a odpowiednia proporcja;
a ponadto a¿eby kryterium ró¿nicowania powi¹zane by³o z innymi wartoœciami, normami lub zasadami
konstytucyjnymi, uzasadniaj¹cymi odmienne traktowanie podmiotów podobnych]. Dotyczy to równie¿
minimalnego wynagrodzenia za pracê osób skazanych”.

Trybuna³ Konstytucyjny zgodzi³ siê co do tego, ¿e osoby skazane maj¹ czêstokroæ ni¿sze kwalifikacje
i pracuj¹ mniej wydajnie. Jednak z drugiej strony maj¹ one bardzo niewielkie mo¿liwoœci wspó³ucze-
stniczenia w okreœlaniu warunków zatrudnienia, a poza tym „(…) status osoby pozbawionej wolnoœci
wi¹¿e siê ze szczególnymi zagro¿eniami dla praw pracowniczych i uzasadnia szczególn¹ ochronê przed
nadu¿yciami ze strony administracji zak³adu karnego i pracodawcy”. Wobec tego zasadne jest utrzy-
manie odrêbnych regulacji dotycz¹cych rozmaitych aspektów pracy skazanych, niemniej powy¿sze
wnioski nie maj¹ znaczenia dla ustalenia wspólnej cechy istotnej (relewantnej) w zakresie prawa do mi-
nimalnego wynagrodzenia. „Z punktu widzenia ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pra-
cê wspóln¹ cech¹ istotn¹ jest sam fakt œwiadczenia pracy za wynagrodzeniem, bez wzglêdu na to, czy
jest to praca w ramach odbywania kary pozbawienia wolnoœci. Wszystkie osoby œwiadcz¹ce pracê bez
wzglêdu na jej podstawê prawn¹ musz¹ byæ traktowane równo w zakresie minimalnego wynagrodze-
nia, a wiêc bez zró¿nicowañ zarówno dyskryminuj¹cych, jak i faworyzuj¹cych. Skazany, jak i praco-
wnik przebywaj¹cy na wolnoœci, maj¹ prawo do otrzymywania na podobnych zasadach minimalnego
wynagrodzenia za wykonywan¹ pracê”.

W ocenie Trybuna³u wprowadzone kryterium ró¿nicowania pozostaje wprawdzie w zwi¹zku z pewnymi
wartoœciami konstytucyjnymi, jako ¿e ma na celu stworzenie szerszych mo¿liwoœci zatrudniania osób
skazanych, ale jednoczeœnie narusza inne wartoœci wywodzone z ustawy zasadniczej. Kontrolowane roz-
wi¹zanie prawne umo¿liwia nieuzasadnione zani¿anie wynagrodzenia wyp³acanego osobom skazanym
i w konsekwencji pozwala pracodawcom czerpaæ nieuprawnione korzyœci z takiego zatrudnienia. Cel,
któremu ró¿nicowanie ma s³u¿yæ oraz interesy, które zostan¹ naruszone w wyniku wprowadzonego ró¿-
nicowania, nie zosta³y zatem w tym wypadku odpowiednio wywa¿one.

2.3. Niezale¿nie od tego Trybuna³ Konstytucyjny przypomnia³, ¿e pojêcie minimalnego wynagrodzenia,
którym pos³uguje siê art. 65 ust. 4 Konstytucji, ma charakter autonomiczny, wobec czego nie mo¿e byæ
interpretowane przez pryzmat ustawy z dnia 10 paŸdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracê (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z póŸn. zm.). Innymi s³owy: prawo do minimalnego wynagrodzenia, które
mo¿na wywieœæ ze wskazanego wzorca, nie odnosi siê jedynie do pracowników w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.), a wiêc powinno byæ za-
gwarantowane tak¿e w przypadku wiêŸniów zatrudnionych w ramach innych stosunków prawnych ni¿
stosunek pracy. Co wiêcej – wynagrodzenie minimalne musi zostaæ uregulowane w taki sposób, aby
w wystarczaj¹cym stopniu chronione by³y prawa osób wykonuj¹cych pracê i by zarazem mo¿na by³o mó-
wiæ o urzeczywistnieniu zasad sprawiedliwoœci spo³ecznej, których Ÿród³em jest art. 2 Konstytucji. Jak-
kolwiek bowiem ustawodawcy przys³uguje w tym aspekcie pewna swoboda regulacyjna, to wynagrodze-
nie za œwiadczon¹ pracê winno zawsze zapewniaæ osobom zatrudnionym mo¿liwoœæ zaspokojenia ich
podstawowych potrzeb. Pominiêcie tego ostatniego kryterium i ustalenie minimalnego wynagrodzenia
na dowolnie niskim poziomie pozbawia³oby instytucjê z art. 65 ust. 4 Konstytucji normatywnego sensu.

Tym samym Trybuna³ nie podzieli³ pogl¹du, i¿ o wartoœci pracy decyduj¹ prawa rynku – praca ma byæ
jego zdaniem wynagradzania godziwie.

2.4. Zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie II sentencji wyroku, przepis art. 123 § 2 zdanie
pierwsze k.k.w. – w zakresie okreœlonym w punkcie I – traci moc obowi¹zuj¹c¹ z up³ywem 12 miesiêcy od
dnia og³oszenia orzeczenia.

Jak zaakcentowa³ Trybuna³ Konstytucyjny, obalenie domniemania konstytucyjnoœci zaskar¿onej
normy wywo³uje koniecznoœæ dostosowania umów oraz porozumieñ, o których mowa w art. 123 § 1
k.k.w., do nowego stanu prawnego. Jednak ani podmioty prywatne, ani te¿ podmioty publiczne, zatru-
dniaj¹ce osoby skazane nie mog¹ byæ zaskakiwane nag³¹ zmian¹ wysokoœci wynagrodzeñ, lecz powinny
dysponowaæ pewnym marginesem czasu na uwzglêdnienie tej okolicznoœci i ewentualn¹ weryfikacjê
swoich planów gospodarczych.

3. Cele i zakres projektowanej ustawy

3.1. Przedstawiaj¹c motywy swego rozstrzygniêcia Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e istniej¹ alternatywne œrodki
obni¿ania kosztów pracy osób pozbawionych wolnoœci, nieprowadz¹ce do obni¿ania wynagrodzenia za
pracê poni¿ej poziomu wynagrodzenia minimalnego. Wed³ug s¹du konstytucyjnego nale¿¹ do nich nade
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wszystko odpowiednie regulacje prawa podatkowego, jak równie¿ rozmaite bodŸce finansowe dla przedsiê-
biorców zatrudniaj¹cych osoby skazane. Jednoczeœnie w uzasadnieniu wyroku z dnia 23 lutego 2010 r.
podniesiono, ¿e: „Konstytucja nie wyklucza wprowadzenia szczególnych rozwi¹zañ prawnych, doty-
cz¹cych dysponowania wynagrodzeniem przez osoby skazane, ani te¿ obowi¹zkowych potr¹ceñ na okreœ-
lone cele spo³eczne.”

Powy¿sze stwierdzenia s¹ niezwykle wa¿ne wobec spodziewanych konsekwencji wyeliminowania z po-
rz¹dku prawnego zakwestionowanej normy. Nie da siê przecie¿ ukryæ, ¿e wzrost wysokoœci wynagrodzeñ
przys³uguj¹cych wiêŸniom mo¿e negatywnie odbiæ siê na iloœci miejsc pracy, jakie s¹ im oferowane, zw³asz-
cza przez podmioty sektora prywatnego. W konsekwencji zatem zagro¿ona by³aby realizacja celów resocja-
lizacyjnych, którym s³u¿y zatrudnianie osób pozbawionych wolnoœci. O tym aspekcie wykonywania przez
skazanych pracy zarobkowej wspomnia³ sk¹din¹d sam Trybuna³ Konstytucyjny, wskazuj¹c, ¿e: „(…) praca
wiêŸniów jest podstawowym elementem kary pozbawienia wolnoœci i stanowi wa¿ny œrodek resocjalizacji.
Oddzia³uje ona pozytywnie na postawy osób skazanych i przygotowuje do normalnego ¿ycia w spo³eczeñ-
stwie. Praca osób skazanych jest czêsto Ÿród³em satysfakcji i poczucia w³asnej godnoœci, stwarza im szansê
pozytywnej przemiany osobowoœci i u³atwia przezwyciê¿enie negatywnych konsekwencji psychologicz-
nych zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstwa i odbywan¹ kar¹. Zatrudnienie skazanych sprzyja poza tym
ograniczaniu powrotu do przestêpstwa. Z tego wzglêdu praca osób pozbawionych wolnoœci nie powinna
stanowiæ czynnika zwiêkszaj¹cego dolegliwoœæ wymierzanej kary, ale musi zostaæ unormowana w taki spo-
sób, aby u³atwiæ realizacjê zasadniczego celu, którym pozostaje resocjalizacja tych osób. W³adze publiczne,
które kieruj¹ siê obowi¹zkiem poszanowania godnoœci osób skazanych, winny do³o¿yæ wszelkich starañ,
aby umo¿liwiæ im podejmowanie pracy za wynagrodzeniem”. Wypada tak¿e nadmieniæ w tym miejscu, ¿e
aneks sporz¹dzony do powo³anych ju¿ wczeœniej Zaleceñ Rec (2006)2 Komitetu Ministrów do pañstw
cz³onkowskich Rady Europy w sprawie Europejskich Regu³ Wiêziennych zawiera wskazania odnoœnie do
roli w³adz wiêziennych w zapewnieniu osobom pozbawionym wolnoœci mo¿liwoœci wykonywania pracy.
Otó¿ wedle punktu 26.9 tego¿ aneksu zadaniem w³adz wiêziennych jest zorganizowanie wiêŸniom pracy al-
bo we w³asnym zakresie, albo te¿ na zewn¹trz zak³adu karnego.

Dlatego zasadne jest przed³o¿enie inicjatywy legislacyjnej, która sprowadza siê nie tylko do uwzglê-
dnienia bezpoœrednich skutków orzeczenia Trybuna³u, lecz równie¿ zak³ada stworzenie mechanizmów
sprzyjaj¹cych utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia osób pozbawionych wolnoœci, a tak¿e – w dal-
szej perspektywie – pozyskiwaniu nowych miejsc pracy dla takich osób.

3.2. Z uwagi na wi¹¿¹cy charakter wypowiedzi Trybuna³u Konstytucyjnego proponuje siê, aby noweli-
zacja ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy polega³a na nadaniu nowego brzmie-
nia art. 123 § 2, przy czym w zdaniu pierwszym tego przepisu – stosownie do rozstrzygniêcia wydanego
w sprawie P 20/09 – nale¿y pomin¹æ wyraz „po³owy”, natomiast ustalaj¹c brzmienie zdania trzeciego
trzeba konsekwentnie zrezygnowaæ z wyrazu „po³owê”. Uchwalenie omawianej zmiany pozwoli na usu-
niêcie nierównoœci wystêpuj¹cej zarówno na tle uregulowania odnosz¹cego siê do wynagrodzenia wyp³a-
canego wiêŸniom zatrudnionym w pe³nym wymiarze czasu pracy, jak i tej, z któr¹ mamy do czynienia na
gruncie postanowienia dotycz¹cego wynagrodzeñ przys³uguj¹cych osobom pozbawionym wolnoœci, za-
trudnionym zaledwie na czêœæ etatu. Aktualnie bowiem art. 123 § 2 zdanie trzecie k.k.w. przewiduje
w tym drugim wypadku stosowanie odpowiedniej proporcji (wyznaczonej liczb¹ godzin zatrudnienia),
z tym ¿e punktem wyjœcia ma tu równie¿ byæ kwota równa po³owie minimalnego wynagrodzenia ustalo-
nego na podstawie odrêbnych przepisów. Tymczasem w œwietle wywodów Trybuna³u nie mo¿e budziæ
w¹tpliwoœci, ¿e i w tym zakresie niezbêdne jest przyjêcie jako kryterium odniesienia ca³ego wynagrodze-
nia minimalnego. Celowa jest przy okazji tak¿e drobna korekta stylistyczna nowelizowanego przepisu.

Wy¿sze koszty pracy œwiadczonej przez wiêŸniów, a w efekcie znacz¹cy spadek jej atrakcyjnoœci z pun-
ktu widzenia pracodawców, wymagaj¹ wprowadzenia nowych rozwi¹zañ. W projekcie proponuje siê wiêc
utworzenie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pra-
cy i zagwarantowanie mu wp³ywów z tytu³u potr¹ceñ dokonywanych z wynagrodzeñ nale¿nych osobom
pozbawionym wolnoœci. W ocenie projektodawcy niezbêdne staje siê w zwi¹zku z tym zmniejszenie odpi-
su przewidzianego w art. 43 § 3 pkt 1 k.k.w. (tj. odpisu na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej), który
obecnie wynosi 20%. Warto przy tym zaznaczyæ, ¿e obni¿enie przedmiotowego potr¹cenia do 10%, przy
równoleg³ym wzroœcie podstawy, z której siê go dokonuje, nie spowoduje per saldo zmniejszenia siê puli
œrodków pozyskiwanych w ten sposób na dzia³ania pomocowe dla skazanych zwalnianych z zak³adów
karnych i aresztów œledczych oraz ich rodzin. Z kolei na nowy fundusz proponuje siê ustalenie odpisu
w kwocie odpowiadaj¹cej 25% wynagrodzenia. Regulacja w tej kwestii zostanie zamieszczona w art. 125
§ 1 k.k.w., co oznacza zasadnicz¹ zmianê postanowienia zawartego w wymienionej jednostce redakcyj-
nej. W obowi¹zuj¹cym brzmieniu nowelizowany przepis wy³¹cza dokonywanie potr¹ceñ w przypadku
okreœlonych sk³adników wynagrodzenia. Wraz z wejœciem w ¿ycie projektowanej ustawy nie bêdzie zatem
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tego typu ograniczenia, a tym samym pozostanie jedynie uregulowanie co do kwoty wolnej od jakichkol-
wiek potr¹ceñ, zawarte w paragrafie drugim art. 125 k.k.w. Opisywany zabieg legislacyjny nie doprowa-
dzi jednak do powstania luki prawnej, jako ¿e z regu³y zatrudnienie przy pracach uci¹¿liwych, niebezpie-
cznych b¹dŸ te¿ szkodliwych dla zdrowia wi¹¿e siê ze zwiêkszon¹ indywidualn¹ stawk¹ wynagrodzenia,
zaœ premie za oszczêdnoœæ surowca czy wynagrodzenie za racjonalizatorstwo i wynalazczoœæ, o których
mowa w art. 125 § 1 k.k.w., w praktyce nie zdarzaj¹ siê. Ponadto nie wolno zapominaæ, i¿ norma dekodo-
wana z tego przepisu mia³a byæ swego rodzaju rekompensat¹ dopuszczalnoœci uzgodnienia wynagrodze-
nia za pracê wiêŸniów na poziomie poni¿ej minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepi-
sów odrêbnych. Poza tym art. 125 § 1 k.k.w. nastrêcza wiele problemów przy rozliczaniu wynagrodzeñ
wyp³acanych osobom pozbawionym wolnoœci, wymaga dodatkowych czynnoœci przy ich ksiêgowaniu
i stwarza du¿e ryzyko pope³nienia b³êdu.

Proponowane zmiany musz¹ naturalnie znaleŸæ odzwierciedlenie w treœci art. 242 § 1 k.k.w., tzn. prze-
pisu definiuj¹cego pojêcie „wynagrodzenia przypadaj¹cego skazanemu”. St¹d te¿ przewiduje siê noweli-
zacjê tego przepisu poprzez uwzglêdnienie zarówno odpisu na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, jak
i na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy.

3.3. Przyjêta koncepcja wykonania wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego zak³ada równie¿ nowelizacjê
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci (Dz. U. Nr 123, poz. 777
z póŸn. zm.) jako poœwiêconej zagadnieniom zwi¹zanym z organizowaniem pracy dla wiêŸniów i tworzenia
tzw. przywiêziennych zak³adów pracy. Po pierwsze, proponuje siê dodanie do katalogu form
organizacyjno-prawnych, w jakich owe zak³ady mog¹ byæ prowadzone, instytucji gospodarki bud¿etowej
– por. art. 23-28 ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,
z póŸn. zm.). Zmiana ta jest powi¹zana z postanowieniem art. 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z póŸn. zm.), na mocy któ-
rego z dniem 1 stycznia 2011 r. wyeliminowana zostanie jedna z dotychczasowych form funkcjonowania
przywiêziennych zak³adów pracy, a mianowicie gospodarstwa pomocnicze (art. 3 ust. 2 pkt 3 nowelizo-
wanej ustawy).

Dalsze propozycje dokonania zmian w ustawie o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci zmierzaj¹
ju¿ wprost do utworzenia wspomnianego powy¿ej Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywiêziennych Zak³adów Pracy, bêd¹cego pañstwowym funduszem celowym (art. 6a ust. 1 i 2
projektowanym brzmieniu). W intencji projektodawcy ma to byæ instrument dostarczaj¹cy zachêt dla
przedsiêbiorców, którzy zatrudniaj¹ skazanych lub zdecyduj¹ siê w przysz³oœci na zaoferowanie im pra-
cy. Realizacja tej idei bêdzie mo¿liwa za spraw¹ przekszta³cenia istniej¹cego Funduszu Rozwoju Przywiê-
ziennych Zak³adów Pracy, który to jest dedykowany wy³¹cznie udzielaniu wsparcia przywiêziennym za-
k³adom pracy (por. art. 8 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci). Natomiast œrodki
nowego funduszu bêd¹ mog³y byæ przeznaczane na pomoc adresowan¹ do – ogólnie rzecz bior¹c – „pod-
miotów zatrudniaj¹cych osoby pozbawione wolnoœci”, a przybieraj¹c¹ tak jak dot¹d postaæ po¿yczek tu-
dzie¿ dotacji (zak³ada siê, ¿e œrodki Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiê-
ziennych Zak³adów Pracy s³u¿yæ bêd¹ g³ównie pokrywaniu nastêpuj¹cych kosztów: badañ wstêpnych,
okresowych oraz specjalistycznych z zakresu medycyny pracy, szkoleñ z zakresu bhp i ochrony przeciw-
po¿arowej, szkoleñ specjalistycznych niezbêdnych do podjêcia pracy na konkretnych stanowiskach pra-
cy, transportu wiêŸniów do i z miejsca pracy, zakupu oraz konserwacji odzie¿y ochronnej i wreszcie – za-
kupu napojów i posi³ków regeneracyjnych).

Zwiêkszenie krêgu potencjalnych beneficjentów równolegle jednak zrównowa¿one bêdzie wiêkszymi
wp³ywami, gdy¿ oprócz Ÿróde³ finansowania okreœlonych w art. 6a ust. 3 pkt 1 i 2 funduszowi zapewnione
zostan¹ tak¿e œrodki pieniê¿ne pochodz¹ce z potr¹ceñ w wysokoœci 25% wynagrodzeñ przys³uguj¹cych
osobom skazanym (o czym by³a ju¿ zreszt¹ mowa w pkt 3.2.).

Inne ni¿ do tej pory okreœlenie krêgu podmiotów, które mog¹ korzystaæ z omawianego wsparcia, wymaga
ustalenia ram, w jakich pomoc ta mo¿e byæ przyznawana, jak równie¿ trybu i form jej udzielania oraz doku-
mentowania. Dlatego te¿ celowe jest wprowadzenie do ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci
upowa¿nienia dla Ministra Sprawiedliwoœci do doprecyzowania tych kwestii, w szczególnoœci po to, by za-
gwarantowane by³o racjonalne i efektywne gospodarowanie œrodkami nowego funduszu.

Ponadto w projekcie uwzglêdniono niezbêdne zmiany o charakterze redakcyjnym (zob. np. art. 2 pkt 3
lit. a oraz pkt 4).

3.4. Wprowadzaj¹c proponowane zmiany ustawodawca musi wzi¹æ pod uwagê to, ¿e ustawa – Kodeks
karny wykonawczy ma zostaæ znowelizowana przepisami ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie usta-
wy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U.
Nr 40, poz. 227). Ustawa ta oczekuje na wejœcie w ¿ycie i st¹d dla zapewnienia spójnoœci systemu prawa
konieczna jest jej korekta, a œciœlej rzecz bior¹c: art. 2 pkt 2 i 5.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy… 313



3.5. W zwi¹zku z decyzj¹ Trybuna³u Konstytucyjnego o odsuniêciu w czasie terminu utraty mocy obo-
wi¹zuj¹cej zaskar¿onej regulacji, a tak¿e ze wzglêdu na argumenty, które sta³y za takim rozstrzygniê-
ciem, projektodawca zdecydowa³ siê na wskazanie daty 1 marca 2011 r. jako momentu wejœcia ustawy
nowelizuj¹cej w ¿ycie. Termin ten jest w istocie najbli¿szy terminowi oznaczonemu przez Trybuna³, a je-
dnoczeœnie nie poci¹ga za sob¹ takich komplikacji dla naliczania wynagrodzeñ, z jakimi nale¿a³oby siê li-
czyæ w razie pozostania przy dacie przypadaj¹cej po up³ywie 12 miesiêcy od dnia publikacji wyroku, czyli
przy dacie 9 marca 2011 r. (chodzi o problem dwóch odrêbnych list p³ac za ten sam miesi¹c pracy). Dodat-
kowo podnieœæ trzeba, ¿e uczynienie wyj¹tku w zakresie vacatio legis dla przepisu dotycz¹cego instytucji
gospodarki bud¿etowej (art. 2 pkt 1 projektu) wi¹¿e siê ze specyfik¹ tej formy organizacyjno-prawnej, de-
terminowan¹ przepisami ustawy o finansach publicznych.

4. Konsultacje

Projekt ustawy przedstawiony zosta³ do zaopiniowania Ministrowi Sprawiedliwoœci, S¹dowi Najwy¿-
szemu, Krajowej Radzie S¹downictwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Praw-
nych, Helsiñskiej Fundacji Praw Cz³owieka, Stowarzyszeniu Sêdziów Polskich JUSTITIA oraz Stowarzy-
szeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto tak¿e Ministrowi Spraw Zagranicznych w kwe-
stii zgodnoœci proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

W toku prac senackich zrealizowane zosta³y w ca³oœci postulaty zg³oszone przez Ministra Sprawiedli-
woœci, który wskaza³ na potrzebê stworzenia specjalnego funduszu celowego i przeznaczenia jego œrod-
ków na tworzenie miejsc pracy dla skazanych odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci, ochronê miejsc
ju¿ istniej¹cych oraz finansowanie dzia³añ wi¹¿¹cych siê z szeroko rozumian¹ aktywizacj¹ wiêŸniów. Pro-
jektodawca wyszed³ przez to naprzeciw równie¿ oczekiwaniom wyra¿onym przez Helsiñsk¹ Fundacjê
Praw Cz³owieka, która to podkreœli³a koniecznoœæ wypracowania mechanizmów sprzyjaj¹cych zwiêksze-
niu zatrudnienia osób skazanych.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy

Proponowane regulacje wp³yn¹ na sferê ¿ycia gospodarczego. Szacuje siê, i¿ projekt – w zakresie, w ja-
kim czyni zadoœæ orzeczeniu z dnia 23 lutego 2010 r. – poci¹gnie za sob¹ skutki finansowe w wysokoœci
ok. 67 mln z³otych. O tê w³aœnie kwotê ulegn¹ zwiêkszeniu œrodki przewidywane w roku 2011 na poczet
wynagrodzeñ skazanych zatrudnionych przy pracach porz¹dkowych i pomocniczych, wykonywanych na
rzecz jednostek organizacyjnych S³u¿by Wiêziennej (przy za³o¿eniu zachowania 8 tysiêcy odp³atnych eta-
tów kalkulacyjnych). Wielkoœæ wydatków bud¿etowych na wynagrodzenia skazanych obecnie wynosi
74.835 tys. z³otych. Wed³ug prognoz wydatki te w kolejnym roku kalendarzowym wzrosn¹ do poziomu
140 – 142 tys. z³otych (w przeprowadzanej kalkulacji uwzglêdniono zarówno planowany wzrost minimal-
nego wynagrodzenia wszystkich pracowników z dniem 1 stycznia 2011 r. do wysokoœci 1.386 z³. miesiê-
cznie, jak i wzrost od dnia 1 marca 2011 r. wynagrodzenia samych skazanych do poziomu tego¿ wynagro-
dzenia).

W pozosta³ym zakresie projektowana regulacja nie wymaga dodatkowych wydatków z bud¿etu pañ-
stwa. Wrêcz przeciwnie, dziêki podwy¿szeniu wynagrodzenia przys³uguj¹cego wiêŸniom do wysokoœci co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 paŸdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.), zwiêkszeniu ulegn¹
wp³ywy bud¿etowe z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych, a tak¿e wiêksze bêd¹ kwoty sk³a-
dek przekazywanych na ubezpieczenia spo³eczne i Fundusz Pracy.

Zastrzec wypada, ¿e w razie ograniczenia nowelizacji jedynie do zmiany brzmienia art. 123 § 2 k.k.w.
nale¿a³oby siê liczyæ z szybk¹ utrat¹ zatrudnienia dla ok. 10 tysiêcy osób pozbawionych wolnoœci, a za-
tem – poza bezpoœrednim kosztem wykonania wyroku – równie¿ z utrat¹ przez bud¿et pañstwa wp³ywów
z tytu³u podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 2 mln z³otych w skali miesiêcznej) oraz globalnie
ni¿szymi sk³adkami odprowadzanymi na ubezpieczenie spo³eczne (dalsze 2 mln z³otych) i na Fundusz
Pracy (o ok. 0,5 mln z³otych). Przedstawiona szersza nowelizacja, obejmuj¹ca ustawê – Kodeks karny wy-
konawczy oraz ustawê o zatrudnianiu osób pozbawionych wolnoœci, ma zapobiec spadkowi zatrudnienia
skazanych, a wiêc tak¿e – wyst¹pieniu dodatkowych obci¹¿eñ dla bud¿etu pañstwa.

Istotne jest w tym wypadku te¿ to, ¿e ze zwiêkszonych wynagrodzeñ uzyskiwanych przez skazanych
bêdzie mo¿na dokonywaæ wiêkszych potr¹ceñ na rzecz ich wierzycieli, jak chocia¿by osób uprawnionych
do alimentów (w 2009 r. z wynagrodzeñ wiêŸniów na rzecz tych osób potr¹cono ³¹cznie kwotê ok. 8.245
tys. z³otych). Œrednie miesiêczne zatrudnienie skazanych zobowi¹zanych do alimentacji kszta³tuje siê
dziœ na poziomie 5 tysiêcy. Wskutek rozstrzygniêcia Trybuna³u osoby te, w znacznej wiêkszoœci, zagro¿o-
ne by³yby utrat¹ pracy. Spowodowa³oby to oczywiœcie wzrost œwiadczeñ z finansowanego przez bud¿et
pañstwa funduszu alimentacyjnego, okreœlonego w przepisach ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z póŸn. zm.). Ponadto pamiêtaæ trze-
ba, ¿e ze œrodków pochodz¹cych z wynagrodzenia skazanego prowadzi siê równie¿ egzekucjê innych zo-
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bowi¹zañ, m.in. nawi¹zek czy te¿ œwiadczeñ pieniê¿nych dla osób pokrzywdzonych, odszkodowañ, grzy-
wien i kosztów s¹dowych. W przypadku spadku zatrudnienia skazanych tak¿e egzekucja tych zobo-
wi¹zañ by³aby powa¿nie zagro¿ona.

Wprowadzenie w ¿ycie nowych regulacji bêdzie mia³o pewien wp³yw na rynek pracy i funkcjonowanie
przedsiêbiorstw. Podmioty zatrudniaj¹ce wiêŸniów ponosiæ bêd¹ bowiem wiêksze koszty z tego tytu³u.
Proponowane rozwi¹zania przewiduj¹ co prawda instrumenty stymuluj¹ce zainteresowanie przedsiê-
biorców utrzymaniem miejsc pracy dla tej kategorii pracowników, tym niemniej nie gwarantuj¹ one po-
krycia ca³oœci kosztów. Z tego powodu nie mo¿na ca³kowicie wykluczyæ stopniowej rezygnacji z zatru-
dniania skazanych przez podmioty prywatne, aczkolwiek trudno jest prognozowaæ skalê tego zjawiska.
Projektowane regulacje nie bêd¹ natomiast oddzia³ywaæ na konkurencyjnoœæ gospodarki i rozwój regio-
nalny, jako ¿e zarówno skutki wzrostu wynagrodzeñ skazanych, jak i mechanizm czêœciowej refundacji
kosztów utrzymania dotychczasowych oraz tworzenia nowych miejsc pracy dla osadzonych bêdzie jedna-
kowy w odniesieniu do wszystkich podmiotów.

6. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w art. 43 w ust. 4a po wyrazach „Naczelnego S¹du Administracyjnego" dodaje siê wyrazy „i innych
s¹dów administracyjnych”; ";

2) w art. 1 w pkt 5, w pkt 2 wyrazy „30 dni” zastêpuje siê wyrazami „2 miesiêcy”;
3) w art. 1 w pkt 8, w ust. 4 wyrazy „30 dni” zastêpuje siê wyrazami „2 miesiêcy”;
4) w art. 1 w pkt 14 w lit. b, w ust. 3:

a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Za udostêpnienie nieruchomoœci oraz szkody powsta³e w wyniku zajêcia nieruchomoœci przys³u-

guje odszkodowanie w wysokoœci uzgodnionej miêdzy w³aœcicielem, u¿ytkownikiem wieczy-
stym lub osob¹, której przys³uguj¹ inne prawa rzeczowe do nieruchomoœci a podmiotem, któ-
remu udostêpniono nieruchomoœæ.”,

b) dodaje siê zdanie trzecie w brzmieniu:
„Je¿eli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licz¹c od dnia, w którym up³yn¹³ ter-

min udostêpnienia nieruchomoœci, okreœlony w decyzji, o której mowa w ust. 1, starosta, wy-
konuj¹cy zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, wszczyna postêpowanie w sprawie ustale-
nia odszkodowania.”;

5) w art. 1 w pkt 14 w lit. c:
a) w ust. 6 wyrazy „postanowienia, na które przys³uguje za¿alenie” zastêpuje siê wyrazem „decyzji”,
b) w ust. 9 wyraz „postanowienia” zastêpuje siê wyrazem „decyzji”;

6) w art. 1 w pkt 16 w lit. c, w ust. 6 wyrazy „oraz usuwaniem awarii” zastêpuje siê wyrazami „, usuwa-
niem awarii oraz usuwaniem z gruntu”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami i uchwali³ do niej 6 poprawek.

W art. 1 w pkt 3 niniejszej nowelizacji ustawodawca obejmuje przepisem art. 43 ust. 4a ustawy o go-
spodarce nieruchomoœciami tak¿e wojewódzkie s¹dy administracyjne, do³¹czaj¹c je do katalogu pod-
miotów, w przypadku których nie jest wymagana zgoda organu nadzoruj¹cego na dokonanie okreœlo-
nych czynnoœci w odniesieniu do nieruchomoœci oddanej im w trwa³y zarz¹d. Nale¿y jednak¿e zauwa¿yæ,
i¿ zmianê przywo³anej jednostki redakcyjnej przewiduje tak¿e uchwalona przez Sejm w dniu 5 sierpnia
2010 r. i przekazana do rozpatrzenia przez Senat ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 949). Ustawa ta w art. 6 rozszerza katalog podmiotów,
okreœlonych w przywo³anym art. 43 ust. 4a, o Rzecznika Praw Dziecka, nie przewiduje zaœ uzupe³nienia
tego przepisu o wojewódzkie s¹dy administracyjne. W obydwu z wy¿ej wymienionych modyfikacjach
przepisu art. 43 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomoœciami zastosowano technikê legislacyjn¹
okreœlon¹ w § 87 Zasad techniki prawodawczej, zawieraj¹cym dyrektywê, zgodnie z któr¹ w przypadku
zmiany przepisu lub zmiany jedynie jednostki redakcyjnej ni¿szego rzêdu przytacza siê przepis lub je-
dnostkê w pe³nym nowym brzmieniu. W wyniku czego wyst¹pi sytuacja, w której w zale¿noœci od tego,
która z wy¿ej wymienionych ustaw wejdzie z ¿ycie w terminie póŸniejszym, katalog podmiotów wymienio-
nych w art. 43 ust. 4a, zostanie rozszerzony b¹dŸ o Rzecznika Praw Dziecka b¹dŸ o wojewódzkie sady ad-
ministracyjne. Maj¹c na celu bezkolizyjne wprowadzenie do ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
zmiany w³¹czaj¹cej wojewódzkie s¹dy administracyjne do katalogu podmiotów okreœlonego w art. 43
ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, Senat uchwali³ poprawkê nr 1. Poprawka ta ogranicza
nowelizacjê przepisu art. 43 ust. 4a do dodania wyrazów „i innych s¹dów administracyjnych”. Izba stanê-
³a na stanowisku, i¿ osi¹gniêcie wskazanego powy¿ej celu w pe³ni uzasadnia odst¹pienie, w tym przypad-
ku, od dyrektywy sformu³owanej w § 87 Zasad techniki prawodawczej.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e analogiczny zabieg legislacyjny zosta³ zastosowany w odniesieniu do
przywo³anej wy¿ej ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (po-
prawka nr 1 w uchwale Senatu z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku
Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw).

Poprawki nr 2 i 3 maj¹ na celu wyd³u¿enie z trzydziestu dni do dwóch miesiêcy terminu, w ci¹gu którego
organ orzekaj¹cy ma oczekiwaæ na zg³oszenie siê osób, którym do dzielonej lub wyw³aszczanej nieruchomo-
œci o nieuregulowanym stanie prawnym przys³uguj¹ prawa rzeczowe. Dopiero po bezskutecznym up³ywie te-
go terminu starosta mo¿e dokonaæ wszczêcia postêpowania o wyw³aszczenie, natomiast wójt (burmistrz albo
prezydent miasta) – postêpowania o podzia³ takiej nieruchomoœci. Zdaniem Izby dwumiesiêczny termin (wy-
stêpuj¹cy w dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach) zapewnia w szczególnoœci spadkobiercom, którzy z ró¿-
nychprzyczynniewykazali prawdowyw³aszczanej lubdzielonejnieruchomoœci,nale¿yt¹ochronê ichpraw.

Poprawka nr 4 zmierza do tego, aby w³aœciciel lub u¿ytkownik wieczysty, który w wyniku wydania decyzji
zezwalaj¹cej na czasowe zajêcie nieruchomoœci, w przypadku si³y wy¿szej lub wyst¹pienia nag³ej potrzeby
zapobie¿enia powstaniu znacznej szkody zosta³ zobowi¹zany do udostêpnienia nieruchomoœci, móg³ uzys-
kaæ odszkodowanie za udostêpnienie oraz szkody powsta³e w wyniku zajêcia tej nieruchomoœci.

Dodawany do ustawy o gospodarce nieruchomoœciami art. 126 ust. 6 przewiduje, ¿e starosta, wykonuj¹cy
zadanie z zakresu administracji rz¹dowej, orzeka o na³o¿eniu kary pieniê¿nej, w przypadku niez³o¿enia
w przewidzianym terminie przez podmiot, który zaj¹³ nieruchomoœæ, wniosku o wydanie decyzji na czasowe
zajêcie nieruchomoœci, w drodze postanowienia. Nale¿y podkreœliæ, i¿ postêpowanie w przedmiocie wymie-
rzenia wskazanej kary jest normalnym postêpowaniem administracyjnym, do którego zgodnie z art. 1 pkt 1
Kodeksu postêpowania administracyjnego znajduj¹ zastosowanie regu³y wynikaj¹ce z tego aktu prawnego.
Wymaga równie¿ podniesienia, i¿ w omawianej sprawie organ administracji stosuje przepis prawa maj¹cy
charakter represyjny – na podmiot mo¿e byæ na³o¿ona sankcja administracyjna w postaci kary pieniê¿nej
w znacznej wysokoœci. Maj¹c na uwadze fakt, i¿ zgodnie z zasadami prawa administracyjnego to decyzja za-
³atwia sprawê administracyjn¹ w rozumieniu art. 1 pkt 1 Kodeksu postêpowania administracyjnego, posta-
nowienie natomiast - sprawê procesow¹ (proceduraln¹), Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki nr 5.

W rozpatrzonej ustawie ustawodawca rozszerza zakres przedmiotowy nowelizowanego przepisu
ust. 6 w art. 132 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami. Zmiana ta ma charakter porz¹dkuj¹cy, stano-
wi konsekwencjê wprowadzenia do tej ustawy m.in. przepisu art. 124b. Zgodnie z nowym brzmieniem
ust. 6 obowi¹zek zap³aty odszkodowania obci¹¿a osobê lub jednostkê organizacyjn¹, która uzyska³a ze-
zwolenie m.in. na wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z konserwacj¹, remontami oraz usuwaniem awa-
rii, o których mowa w art. 124b ust. 1. Nale¿y jednak¿e zwróciæ uwagê, ¿e art. 124b ust. 1 przewiduje wy-
danie decyzji w przedmiocie zezwolenia tak¿e na usuwanie z gruntu ci¹gów, przewodów, urz¹dzeñ i in-
nych obiektów, wymienionych w tym przepisie. W celu zapewnienia kompletnoœci regulacji ustawowej
Senat uchwali³ poprawkê nr 6, która eliminuje lukê we wskazanym zakresie.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w art. 2:

a) skreœla siê pkt 2 i 3,
b) dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Ilekroæ w ustawie jest mowa o:
1) Urzêdzie Patentowym – rozumie siê przez to Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej,
2) samorz¹dzie – rozumie siê przez to Polsk¹ Izbê Rzeczników Patentowych.";

2) w art. 1 w pkt 8, w art. 14:
a) skreœla siê wyrazy „, chyba ¿e wynika to z odrêbnych przepisów”,
b) dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostêpnianych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) - w zakresie okreœlonym tymi prze-
pisami.”;

3) w art. 1 w pkt 9, w art. 14a:
a) w ust. 1 skreœla siê wyrazy „umiejêtnoœci i kszta³cenia”,
b) w ust. 2 wyrazy „i kszta³cenia” zastêpuje siê wyrazem „zawodowego”;

4) w art. 1 w pkt 11, w art. 15a:
a) skreœla siê ust. 1,
b) w ust. 2 wyrazy „Krajowa Rada Rzeczników Patentowych” zastêpuje siê wyrazami „Krajowy Zjazd

Rzeczników Patentowych”;
5) w art. 1 w pkt 12 w lit. a w tiret trzecim wyrazy „przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹, o której mowa

w art. 33" zastêpuje siê wyrazami „, o którym mowa w art. 31";
6) w art. 1:

a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „odrêbnymi przepisami” zastêpuje siê wyrazami „ustaw¹
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)”,

b) w pkt 13, w art. 19c skreœla siê wyrazy „(Dz. U. Nr 63, poz. 394)”;
7) w art. 1:

a) w pkt 19 w zdaniu wstêpnym wyrazy „i 28b” zastêpuje siê wyrazami „i art. 28b”,
b) w pkt 44 w zdaniu wstêpnym wyrazy „i 67b” zastêpuje siê wyrazami „i art. 67b”;

8) w art. 1 w pkt 19, w art. 28a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych mo¿e, na uzasadniony wniosek aplikanta, zwolniæ go

w czêœci od ponoszenia op³aty, o której mowa w ust. 3, a tak¿e odroczyæ jej p³atnoœæ lub roz³o¿yæ j¹
na raty.”;

9) w art. 1 w pkt 20, w art. 29 w ust. 4 wyrazy „Krajowej Rady Rzeczników Patentowych,” zastêpuje siê
wyrazami „Komisji Egzaminacyjnej”;

10) w art. 1 w pkt 22, w art. 31 w ust. 1:
a) w pkt 1 po wyrazie „przemys³owej” dodaje siê wyrazy „, w tym prawa europejskiego i miêdzynarodo-

wego”,
b) skreœla siê pkt 3;

11) w art. 1 w pkt 23:
a) zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:

„art. 32 otrzymuje brzmienie:”,
b) przed ust. 1 dodaje siê oznaczenie art. 32;

12) w art. 1 w pkt 24, w art. 33:
a) ust. 3 oznacza siê jako ust. 1a,
b) w ust. 4 wyrazy „Komisji Egzaminacyjnej” zastêpuje siê wyrazami „zespo³u egzaminacyjnego”,
c) w ust. 6 wyrazy „dotycz¹cej wyniku” zastêpuje siê wyrazami „stwierdzaj¹cej wynik”;

13) w art. 1 w pkt 27 w lit. a, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku ukoñczenia przez niego aplikacji,”;



14) w art. 1 w pkt 27 w lit. c, w pkt 4 wyrazy „bez usprawiedliwionej przyczyny” zastêpuje siê wyrazami
„, bez usprawiedliwionej przyczyny,”;

15) w art. 1 w pkt 28, w art. 39 po wyrazie „pracy” dodaje siê wyraz „cz³onków”;
16) w art. 1 po pkt 28 dodaje siê pkt 28a w brzmieniu:

„28a) art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych okreœla, w drodze uchwa³y, program, regulamin

i szczegó³owe zasady odbywania aplikacji z uwzglêdnieniem organizacji i formy szkolenia,
a tak¿e wzór œwiadectwa z³o¿enia egzaminu kwalifikacyjnego. Program aplikacji oraz organiza-
cja szkolenia powinny uwzglêdniaæ zakres czynnoœci praktycznych, jakie mo¿e podejmowaæ
aplikant w toku aplikacji.”; ”;

17) w art. 1 w pkt 29, w ust. 1 wyrazy „art. 23a, art. 20 ust. 4 pkt 2 i ust. 5" zastêpuje siê wyrazami „art. 20
ust. 4 pkt 2 i ust. 5, art. 23a";

18) w art. 1 w pkt 33, w art. 50a w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „Polsk¹ Izbê Rzeczników Patentowych” zastêpuje
siê wyrazem „samorz¹d”;

19) w art. 1:
a) w pkt 33:

– zdanie wstêpne otrzymuje brzmienie:
„po art. 51 dodaje siê art. 51a w brzmieniu:”,

– art. 50a oznacza siê jako art. 51a,
b) dotychczasowy pkt 33 oznacza siê jako pkt 34a;

20) w art. 1 w pkt 34 przed lit. a dodaje siê lit. … w brzmieniu:
„…) uchyla siê pkt 1,”;

21) w art. 1 w pkt 37 skreœla siê lit. b;
22) w art. 1 w pkt 42, w ust. 1 wyrazy „obwinionemu, poszkodowanemu oraz Rzecznikowi Dyscyplinarne-

mu” zastêpuje siê wyrazem „stronie”;
23) w art. 1 w pkt 44, w art. 67a w ust. 1 skreœla siê wyrazy „obowi¹zku przestrzegania”;
24) w art. 2 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 i dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do egzaminów kwalifikacyjnych osób, które odbywaj¹ aplikacjê w dniu wejœcia w ¿ycie niniej-
szej ustawy, stosuje siê przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o rzecznikach pa-
tentowych i uchwali³ do niej 24 poprawki.

W art. 2 w s³owniczku ustawy ustawodawca zamieœci³ nie tylko definicje, ale te¿ skróty pkt 2 i 3. Defini-
cja i skrót s¹ ró¿nymi œrodkami techniki prawodawczej, okolicznoœci i zasady pos³ugiwania siê tymi œrod-
kami okreœlone zosta³y w Zasadach techniki prawodawczej, zwanych dalej „ZTP”. Maj¹c na wzglêdzie is-
totê ka¿dego z tych œrodków, zasad¹ techniki prawodawczej jest, i¿ w przepisie (w jednej jednostce redak-
cyjnej) formu³uj¹cym definicje nie formu³uje siê skrótów (§154 ust. 4 ZTP). Kieruj¹c siê powy¿szym
uchwalono poprawkê nr 1.

Nowelizowany art. 14 stanowi¹c o mo¿liwoœci zwolnienia rzecznika patentowego z zachowania tajem-
nicy zawodowej odsy³a do odrêbnych przepisów. Kieruj¹c siê § 156 ZTP, który okreœla zasady formu³owa-
nia odes³añ, w tym odes³añ zewnêtrznych dokonywanych w celu zapewnienia spójnoœci regulowanych
instytucji prawnych, Senat uzna³ za konieczne jednoznaczne wskazanie aktu normatywnego, w którym
przewidziano mo¿liwoœæ zwalniania z obowi¹zku zachowania tajemnicy zawodowej. Zgodnie z art. 6
ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych obowi¹zek zachowania tajemnicy zawodowej
przez radcê prawnego nie dotyczy informacji udostêpnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16
listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu praniu pieniêdzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie okreœ-
lonym tymi przepisami. Analogiczn¹ regulacjê przewiduje w odniesieniu do adwokatów ustawa z dnia 26
maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (art. 6 ust. 4) oraz w odniesieniu do doradców podatkowych ustawa
z dnia 1 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (art. 37 ust. 4). Maj¹c na wzglêdzie przytoczone przyk³ady
oraz kieruj¹c siê za³o¿eniem racjonalnoœci prawodawcy (m.in. za³o¿eniem, i¿ podobne ustawodawca re-
guluje podobnie) Senat uchwali³ poprawkê nr 2.

Dodawany art. 14a nak³ada na rzecznika patentowego obowi¹zek doskonalenia umiejêtnoœci
i kszta³cenia zawodowego. Zestawiaj¹c ten przepis z obowi¹zuj¹cym art. 43 ust. 1 pkt 4 i art. 51 pkt 8,
które stanowi¹ o doskonaleniu zawodowym rzeczników patentowych, nasuwa³o siê pytanie o wzajemn¹
relacjê pojêæ „doskonalenie umiejêtnoœci”, „kszta³cenie zawodowe” oraz „doskonalenie zawodowe”. Senat
uzna³, i¿ zakres tych pojêæ jest to¿samy (sprowadzaj¹ siê one do tego samego). Tezê tê potwierdza uzasa-
dnienie do projektu, w myœl którego celem dodawanego art. 14a jest na³o¿enie (wprost) na polskich rzecz-
ników patentowych obowi¹zku (wymogu) sta³ego doskonalenia zawodowego. Maj¹c powy¿sze na wzglê-
dzie oraz kieruj¹c siê nakazem konsekwencji terminologicznej uchwalono poprawkê nr 3.

W uzasadnieniu do projektu ustawy w zasadzie nie wyjaœniono celu dodania do nowelizowanej ustawy
art. 15a wskazuj¹c jedynie, i¿ jest to konieczne z punktu widzenia art. 24 dyrektywy 2006/123/WE doty-
cz¹cej us³ug na rynku wewnêtrznym. Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie praw-
nym brak jest jakiegokolwiek przepisu zakazuj¹cego przekazywania informacji handlowej o œwiadczonej
przez rzecznika patentowego us³udze oraz reklamowania przez niego tej us³ugi. W zwi¹zku z tym, w myœl
zasady: co nie jest przez prawo zabronione jest dozwolone, rzecznikowi prawo takie przys³uguje. W odnie-
sieniu do rzeczników patentowych cel wdra¿anej regulacji wspólnotowej (zniesienie zakazów) jest wiêc
osi¹gniêty i nie ma potrzeby potwierdzaæ dodatkowo w ustawie przys³uguj¹cego rzecznikom patentowym
prawa. Poniewa¿ prawodawca wspólnotowy przewiduje okreœlenie przez pañstwa cz³onkowskie szczegól-
nych zasad dostarczania informacji handlowych w ramach poszczególnych zawodów regulowanych i wo-
bec braku w nowelizowanej ustawie podstawy do okreœlenia takich zasad, celowe zdaniem Wysokiej Izby
jest upowa¿nienie zawarte w dodawanym art. 15a ust. 2, z tym ¿e organem okreœlaj¹cym szczegó³owe za-
sady prowadzenia reklamy powinien byæ Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych. W ocenie Senatu ist-
nieje nierozerwalny zwi¹zek pomiêdzy etyk¹ zawodow¹ a reklam¹ i w zwi¹zku z tym zasady reklamowa-
nia powinien okreœliæ organ, do którego kompetencji nale¿y uchwalanie zasad etyki rzecznika zawodowe-
go. Sposób transponowania art. 24 dyrektywy 2006/123/WE zaproponowany przez Senat jest podobny
do przyjêtego przez ustawodawcê w odniesieniu do doradców podatkowych (art. 38 ustawy o doradztwie
podatkowym).

W poprawce nr 5 przyjêto, i¿ art. 19 ust. 1 pkt 6 powinien odsy³aæ do regulacji okreœlaj¹cej istotê egza-
minu kwalifikacyjnego, a nie tryb jego sk³adania.

Uwzglêdniaj¹c § 156 ZTP, który okreœla zasady formu³owania odes³añ w akcie normatywnym, nale¿y -
w opinii Wysokiej Izby – w art. 19 ust. 2 pkt 2 wskazaæ wprost, i¿ kwalifikacje, o których mowa w tym prze-
pisie, uznawane s¹ na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji za-
wodowych nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej (poprawka nr 6).

Uchwalaj¹c poprawkê nr 7 uwzglêdniono okreœlone w ZTP zasady oznaczania podstawowych jedno-
stek redakcyjnych (artyku³ów) oraz pogl¹dy doktryny w tym zakresie.

W art. 28a ust. 3 ustawodawca wprowadza zasadê, i¿ wysokoœæ op³aty rocznej za aplikacjê bêdzie usta-
la³, w drodze rozporz¹dzenia (a wiêc aktu powszechnie obowi¹zuj¹cego), Prezes Rady Ministrów. Jedno-
czeœnie w dodawanym art. 28a ust. 4 przyjêto, i¿ op³ata ta bêdzie mog³a byæ obni¿ona na wniosek aplikan-
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ta uchwa³¹ Krajowej Rady Rzeczników Patentowych. Rozwi¹zaniu temu mo¿na poczyniæ zarzut, i¿ prze-
pis ten dopuszcza³by zmianê przepisu rozporz¹dzenia, aktem o charakterze wewnêtrznym bêd¹cym
w rzeczywistoœci aktem stosowania prawa (sui generis decyzj¹ indywidualn¹). Obni¿enie op³aty oznacza-
³oby bowiem ustalenie nowej wysokoœci tej op³aty aktem, który nie ma charakteru powszechnie obo-
wi¹zuj¹cego. Inaczej analogiczn¹ kwestiê uregulowano w ustawie – Prawo o adwokaturze i ustawie o rad-
cach prawnych w odniesieniu do rocznej op³aty z tytu³u aplikacji adwokackiej i radcowskiej. W ustawach
tych mówi siê nie o obni¿aniu op³aty, ale o zwalnianiu z ca³oœci albo czêœci op³aty, której wysokoœæ ustali³
Minister Sprawiedliwoœci. Maj¹c powy¿sze na uwadze, d¹¿¹c do wyeliminowania w¹tpliwoœci systemo-
wych oraz kieruj¹c siê za³o¿eniem, i¿ podobne ustawodawca powinien regulowaæ podobnie, Senat
uchwali³ poprawkê nr 8.

W nowelizowanym art. 29 ust. 4 ustawodawca stanowi o uchwale Krajowej Rady Rzeczników Patento-
wych stwierdzaj¹cej wynik egzaminu konkursowego. Jednoczeœnie w nowelizowanym art. 33 ust. 6 usta-
wodawca mówi o uchwale Komisji Egzaminacyjnej dotycz¹cej wyniku egzaminu konkursowego. Maj¹c na
uwadze, i¿ wol¹ ustawodawcy jest, aby by³a to ta sama uchwa³a, przyjêto poprawki nr 9 i 12, które ujednoli-
caj¹ przepisy ustawy w zakresie organu podejmuj¹cego uchwa³ê i nazwy uchwa³y. Ponadto Senat stwier-
dzi³, i¿ rozwi¹zanie przewidziane w art. 33 ust. 4 jest zbyt rygorystyczne i mo¿e w przysz³oœci powodowaæ
k³opoty ze skompletowaniem sk³adu Komisji Egzaminacyjnej. W zwi¹zku z tym przyjêto poprawkê, zgodnie
z któr¹ okolicznoœci mog¹ce wp³ywaæ na bezstronnoœæ egzaminatora bêd¹ skutkowa³y wy³¹czeniem go z ze-
spo³u egzaminacyjnego, a nie z Komisji Egzaminacyjnej. Poprawka nr 12 umieszcza tak¿e przepis doty-
cz¹cy przewodnicz¹cego Komisji Egzaminacyjnej we w³aœciwym miejscu w strukturze art. 33.

Maj¹c na wzglêdzie, i¿ prawo europejskie i miêdzynarodowe w zakresie ochrony w³asnoœci przemys³o-
wej mieœci siê w zakresie ogólnego pojêcia „prawo w³asnoœci przemys³owej” (pojêcia tego nie powinno siê
uto¿samiaæ z ustaw¹ z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w³asnoœci przemys³owej) Senat uzna³, i¿ pkt 3
w art. 31 ust. 1 jest zbêdny i uchwali³ poprawkê nr 10. Pozostawienie pkt 3 mog³oby skutkowaæ pytaniami
o to, czy prawo europejskie i miêdzynarodowe w zakresie ochrony w³asnoœci przemys³owej jest prawem
w³asnoœci przemys³owej.

Maj¹c na uwadze, i¿ aktualnie art. 32 sk³ada siê z dwóch ustêpów, Senat uzna³, ¿e nale¿y zmieniæ te-
chnikê, któr¹ pos³u¿ono siê w przepisie zmieniaj¹cym i nadaæ nowe brzmienie ca³ej podstawowej jedno-
stce redakcyjnej (poprawka nr 11).

Nowelizowany przepis art. 37 pkt 1 przewiduje, i¿ aplikant bêdzie skreœlany z listy aplikantów z „chwil¹
ukoñczenia aplikacji”. Zestawiaj¹c pkt 1 z wprowadzeniem do wyliczenia w art. 37 mo¿na dojœæ do wnios-
ku, i¿ podjêcie uchwa³y i techniczne wykreœlenie z listy musz¹ nast¹piæ w tym samym momencie (chwili)
co ukoñczenie aplikacji. Jest to nierealne. W uchwalonej poprawce nr 13 przyjêto rozwi¹zanie, i¿ ukoñ-
czenie aplikacji jest jedn¹ z okolicznoœci, która obliguje Krajow¹ Izbê Rzeczników Patentowych do podjê-
cia stosownej uchwa³y (nie okreœla siê momentu dokonania skreœlenia).

Poprawka nr 14 ma charakter redakcyjny.
Poprawka nr 15 zmierza do tego, aby przepisy rozporz¹dzenia, które bêdzie wydane na podstawie

art. 39 zapewnia³y bezstronnoœæ pracy cz³onka Komisji Egzaminacyjnej, bez wzglêdu na to, czy dzia³a on
w Komisji Egzaminacyjnej in gremio, czy te¿ w zespole egzaminacyjnym.

W myœl znowelizowanej delegacji ustawowej art. 39, w rozporz¹dzeniu zostanie okreœlony m.in. szcze-
gó³owy tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego. Do uregulowania tej samej sprawy jest ju¿
upowa¿niona na podstawie art. 40 Krajowa Rada Rzeczników Patentowych. Upowa¿nienie dwóch pod-
miotów do uregulowania tej samej sprawy jest nieracjonalne, co wiêcej powoduje wewnêtrzn¹ niespój-
noœæ ustawy. Senat uzna³, i¿ problematykê przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego powinien ure-
gulowaæ Prezes Rady Ministrów, a nie organ samorz¹du i uchwali³ poprawkê nr 16.

Poprawka nr 17 ma charakter redakcyjny.
Ustawodawca przewidzia³, i¿ samorz¹d rzeczników patentowych bêdzie reprezentowany przez Prezesa

PIRP. Jednoczeœnie na gruncie obowi¹zuj¹cego art. 51 pkt 1 kompetencja ta jest przyznana Krajowej Ra-
dzie Rzeczników Patentowych. Zdaniem Senatu jest niedopuszczalne, aby ustawodawca wyposa¿a³ w tê
sam¹ kompetencjê dwa organy. Bêdzie to bowiem skutkowa³o sporami kompetencyjnymi miêdzy tymi
organami, co mo¿e spowodowaæ w efekcie parali¿ pracy organów samorz¹du. Maj¹c to na wzglêdzie uzna-
no, i¿ przyznanie kompetencji Prezesowi PIRP musi oznaczaæ jednoczesne pozbawienie tej kompetencji
Krajowej Rady (poprawka nr 20). Ponadto w przepisie okreœlaj¹cym zadania i kompetencje Prezesa PIRP
uwzglêdniono sformu³owany w art. 2 nowelizowanej ustawy skrót (poprawka nr 18).

Uwzglêdniaj¹c strukturê rozdzia³u 5 nowelizowanej ustawy oraz treœæ art. 44 (w nowym brzmieniu)
i art. 51, w poprawce nr 19 przyjêto, i¿ przepis okreœlaj¹cy zadania i kompetencje Prezesa PIRP powinien
byæ dodany po art. 51, jako art. 51a.

Z art. 57 ust. 1 w nowym brzmieniu wynika, i¿ rzecznik patentowy odpowiada dyscyplinarnie m.in. za
nienale¿yte wykonywanie obowi¹zków okreœlonych w ustawie, zaœ z dodawanego art. 67a ust. 1 wynika,
¿e osoba œwiadcz¹ca na terytorium Polski us³ugi transgraniczne odpowiada dyscyplinarnie za narusze-
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nie warunków wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przy-
padku jednym z warunków (ustawowych obowi¹zków) wykonywania zawodu (œwiadczenia pomocy) jest
obowi¹zek ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej za szkody wyrz¹dzone przy œwiadczeniu pomocy
w sprawach w³asnoœci przemys³owej. W zwi¹zku z tym dodawany do art. 57 ust. 1a jest zbêdny. Z jednej
strony powtarza on bowiem treœæ art. 16 ust. 1 nowelizowanej ustawy, z drugiej zaœ mieœci siê przedmio-
towo w hipotezie art. 57 ust. 1 i art. 67a ust. 1.

Uwzglêdniaj¹c sformu³owan¹ w dodawanym art. 61a definicjê „strony” w postêpowaniu dyscyplinar-
nym proponuje siê uwzglêdnienie tej definicji w nowelizowanym art. 63 ust. 1 (poprawka nr 22).

Poniewa¿ osoba œwiadcz¹ca na terytorium Polski us³ugi transgraniczne bêdzie odpowiada³a dyscypli-
narnie nie tyle za naruszenie obowi¹zku przestrzegania warunków wykonywania zawodu i zasad etyki
rzecznika patentowego, co za naruszenie tych¿e warunków i zasad, Senat uchwali³ poprawkê nr 23.

W zwi¹zku z tym, i¿ ustawodawca zmienia zasady przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego nasu-
wa³o siê pytanie, na jakich zasadach: starych czy nowych, bêd¹ zdawa³y egzamin osoby odbywaj¹ce apli-
kacjê w dniu wejœcia w ¿ycie rozpatrzonej noweli. Jednoznaczna odpowiedŸ na to pytanie intertemporal-
ne jest istotna zarówno z punktu widzenia zdaj¹cych, jak i organu, który bêdzie przeprowadza³ egzamin.
Wobec faktu, i¿ w odniesieniu do kwestii intertemporalnych nie wykrystalizowa³y siê dyrektywy interpre-
tacyjne pozwalaj¹ce jednoznacznie stwierdziæ, jaki re¿im prawny (dotychczasowy, czy nowy) znajdzie za-
stosowanie w okreœlonej sytuacji, konieczne jest sformu³owanie przepisu przejœciowego, który ten pro-
blem rozstrzygnie. Zdaniem Senatu, wol¹ ustawodawcy jest, aby osoby bêd¹ce w trakcie aplikacji w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy zdawa³y egzamin kwalifikacyjny na nowych zasadach. Maj¹c powy¿sze na wzglê-
dzie uchwalono poprawkê nr 24.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o ewidencji ludnoœci

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy o ewi-
dencji ludnoœci, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 5 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2.Wojewodasprawujenadzórnaddzia³alnoœci¹organówgminwzakresieobowi¹zkumeldunkowego.”;
2) w art. 10 skreœla siê ust. 2;
3) w art. 24 w ust. 3 wyrazy „pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych” zastêpuje siê wyrazami „zdolnoœci

do czynnoœci prawnych lub posiadaj¹c¹ ograniczon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych”;
4) w art. 24 dodaje siê ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. W przypadku ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie wojskowej obowi¹zek meldunkowy:
1) polegaj¹cy na zameldowaniu siê w miejscu pobytu czasowego lub wymeldowaniu siê z takiego

miejsca jest wykonywany w miejscu pe³nienia tej s³u¿by u dowódcy jednostki wojskowej,
a w miejscu pobytu czasowego w obiekcie wojskowym u komendanta (kierownika, szefa, do-
wódcy) obiektu;

2) polegaj¹cy na zg³oszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z tego
wyjazdu jest wykonywany w miejscu pe³nienia tej s³u¿by u dowódcy jednostki wojskowej.
7. Wykonanie obowi¹zku meldunkowego w przypadkach, o których mowa w ust. 6, nastêpuje

poprzez stwierdzenie tego faktu w rozkazie dowódcy jednostki wojskowej lub w ksi¹¿ce za-
meldowañ komendanta obiektu wojskowego i nie wymaga zg³oszenia w organie gminy oraz
ujêcia w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkañców.";

5) w art. 32 skreœla siê ust. 4;
6) w art. 34 w ust. 1 w pkt 6 i w ust. 2 w pkt 7 oraz w art. 37 w ust. 1 w pkt 11 i w ust. 2 w pkt 9 wyraz „elek-

troniczny” zastêpuje siê wyrazami „poczty elektronicznej”;
7) w art. 36 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „albo czasowego” dodaje siê wyrazy „al-

bo w ci¹gu 30 dni od dnia powrotu z miejsca pobytu czasowego”;
8) w art. 39 dotychczasow¹ treœæ oznacza siê jako ust. 1 oraz dodaje siê ust. 2 w brzmieniu:

„2.Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw wewnêtrznych
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, zakres, sposób i tryb wykonywania obowi¹zku meldunkowego
przez ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie wojskowej, wskazuj¹c grupy ¿o³nierzy objête obowi¹zkiem mel-
dunkowym oraz rodzaje obiektów wojskowych, w których ten obowi¹zek jest wykonywany,
uwzglêdniaj¹c potrzeby wynikaj¹ce z koniecznoœci zapewnienia ochrony informacji niejawnych
oraz ochrony przetwarzanych danych osobowych.”;

9) w art. 48 w zdaniu wstêpnym wyrazy „, rejestrów mieszkañców i rejestrów zamieszkania cudzoziem-
ców” zastêpuje siê wyrazami „i rejestru mieszkañców”;

10) w art. 53 w pkt 2 skreœla siê wyrazy „, po do³¹czeniu dowodu op³aty do wniosku o udostêpnienie da-
nych”;

11) art. 56 otrzymuje brzmienie:
„Art. 56. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:

1) wysokoœæ, sposób i terminy uiszczania op³aty za udostêpnienie danych jednostkowych z reje-
stru mieszkañców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL, a tak¿e za udo-
stêpnianie danych za pomoc¹ urz¹dzeñ teletransmisji, w drodze weryfikacji, o której mowa
w art. 49 ust. 1, oraz sposób dokumentowania uiszczenia op³aty,

2) sposób obliczania wysokoœci oraz sposób i terminy uiszczania op³aty za udostêpnianie danych
podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2, a tak¿e sposób dokumentowania uiszczenia
op³aty
– uwzglêdniaj¹c, ¿e wysokoœæ op³aty powinna byæ zró¿nicowana w zale¿noœci od sposobu i za-

kresu udostêpniania danych.";
12) skreœla siê art. 63;
13) skreœla siê art. 65;
14) w art. 68 po wyrazach „(Dz. U. Nr 220, poz. 1414)” dodaje siê wyrazy „wprowadza siê nastêpuj¹ce

zmiany:”, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 1 oraz dodaje siê pkt 2 w brzmieniu:
„2)w art. 13 ust. 2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:



„2.Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mo¿e byæ przekazywana przy wykorzystaniu œrodków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznych noœnikach danych, w formie dokumentu
elektronicznego.

3. Przekazanie informacji do organów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, nastêpuje przez rejestra-
cjê danych o zmianie imienia i nazwiska w rejestrze PESEL na zasadach okreœlonych w usta-
wie z dnia … o ewidencji ludnoœci.".";

15) po art. 69 dodaje siê art. 69a w brzmieniu:
„Art. 69a. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie

danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Biuro jest uprawnione do otrzymywania danych z rejestru PESEL na zasadach okreœlonych

w ustawie z dnia … o ewidencji ludnoœci (Dz. U. Nr …, poz. …).”.";
16) w art. 70, w art. 71 w ust. 1 i 2 oraz w art. 72 w ust. 1 wyrazy „z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji lu-

dnoœci i dowodach osobistych” zastêpuje siê wyrazami „uchylanej w art. 78a”;
17) po art. 73 dodaje siê art. 73a w brzmieniu:

„Art. 73a. Z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy wygasaj¹ decyzje o zastrze¿eniu udostêpnienia danych
osobowych wydane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 78a, w brzmieniu obowi¹zu-
j¹cym do dnia 31 grudnia 2002 r.”;

18) art. 78 otrzymuje brzmienie:
„Art. 78. Od dnia 1 stycznia 2014 r. trac¹ moc przepisy art. 1 pkt 4, art. 3 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7

ust. 3, art. 8 pkt 6, 14-21 i 25, art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 12, art. 13 pkt 2, art. 24-44, art. 49, art. 50
ust. 2, art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 pkt 3, art. 59 oraz art. 60 niniejszej ustawy.”;

19) po art. 78 dodaje siê art. 78a w brzmieniu:
„Art. 78a. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z póŸn. zm.).”;
20) w art. 79 wyrazy „1 stycznia 2011 r.” zastêpuje siê wyrazami „1 sierpnia 2011 r.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o ewidencji ludno-
œci i uchwali³ do niej 20 poprawek.

Przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rz¹dowej w województwie
(Dz.U. Nr 31, poz. 206) zapewniaj¹ wojewodom sprawowanie nadzoru nad gminami oraz wkraczanie
w dzia³alnoœæ gminn¹ tylko w przypadkach wyraŸnie okreœlonych w ustawie.

W zwi¹zku powy¿szym Senat przyj¹³ poprawkê nr 1 w celu umo¿liwienia wojewodom sprawowania
nadzoru nad dzia³alnoœci¹ gmin w zakresie obowi¹zku meldunkowego.

Z uwagi na to, ¿e art. 10 ust. 1 przedmiotowej ustawy nak³ada na organy wymienione w tym przepisie
obowi¹zek rejestracji danych bezpoœrednio w rejestrze PESEL, Senat uzna³ za zbêdny przepis umo¿liwia-
j¹cy przekazywanie danych do tego rejestru za poœrednictwem rejestru mieszkañców i w tym celu przyj¹³
poprawkê nr 2.

Ustawa o ewidencji ludnoœci pos³uguje siê pojêciem „osoba nieposiadaj¹ca pe³nej zdolnoœci do czyn-
noœci prawnych”. Natomiast Kodeks cywilny rozró¿nia pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych, ograni-
czon¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz osoby, które nie maj¹ zdolnoœci do czynnoœci prawnych.
Oznacza to, ¿e pod pojêciem „osoba nieposiadaj¹ca pe³nej zdolnoœci do czynnoœci prawnych” nale¿y rozu-
mieæ zarówno osoby, które nie maj¹ zdolnoœci do czynnoœci prawnych, jak równie¿ osoby, których zdol-
noœæ do dokonywania tych czynnoœci zosta³a ograniczona.

Ponadto zgodnie z § 9 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nale¿y pos³ugiwaæ siê okreœleniami,
które zosta³y u¿yte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególnoœci w ustawie okreœla-
nej jako „kodeks” lub „prawo”.

W zwi¹zku z powy¿szym Senat przyj¹³ poprawkê nr 3 celem uwzglêdnienia w ustawie o ewidencji lu-
dnoœci terminologii, jak¹ pos³uguje siê Kodeks cywilny w wy¿ej wskazanym zakresie.

Przyjmuj¹c poprawki nr 4 i 8 Senat uzna³ za konieczne uzupe³nienie przedmiotowej ustawy o regulacje
dotycz¹ce realizacji obowi¹zku meldunkowego przez ¿o³nierzy w czynnej s³u¿bie wojskowej.

Brak regulacji szczególnej dotycz¹cej realizacji obowi¹zku meldunkowego przez ¿o³nierzy oznacza³by,
¿e ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej byliby obowi¹zani do dope³nienia obowi¹zku meldunkowego
w urzêdach gmin. Takie rozwi¹zanie nie zapewnia jednak m.in. niejawnoœci niektórych dzia³añ, miejsca
przebywania i wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych przez ¿o³nierzy.

Z uwagi na to, ¿e przepisy Kodeksu postêpowania administracyjnego okreœlaj¹ ju¿ formy wydawania
zaœwiadczeñ, Senat uzna³ za zbêdny przepis dotycz¹cy okreœlenia formy wystêpowania o wydanie za-
œwiadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Ponadto z treœci art. 32 ust. 4 pkt 1 przedmiotowej usta-
wy wynika, ¿e wniosek o wydanie zaœwiadczenia sk³ada siê na formularzu, którego wzoru nie przewiduje
art. 39 stanowi¹cy delegacjê ustawow¹ dla ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych do wydania ak-
tów wykonawczych w tym zakresie.

Wzwi¹zkupowy¿szymSenatuzna³ za zasadneusuniêcie tegoprzepisu iw tymceluprzyj¹³poprawkênr5.
Ponadto Senat przyj¹³ poprawkê nr 6 maj¹c na uwadze koniecznoœæ doprecyzowania, aby m.in. w for-

mularzu zg³oszenia wymeldowania z miejsca pobytu sta³ego, pobytu czasowego, a tak¿e w formularzu
zg³oszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej by³ zamieszczony adres poczty elektronicznej,
a nie adres elektroniczny.

Przedmiotowa ustawa nak³ada na obywateli wyje¿d¿aj¹cych poza granice naszego kraju, bez zamiaru sta-
³ego pobytu, na okres d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy obowi¹zek zg³oszenia swojego wyjazdu oraz powrotu. W œwietle
przyjêtych rozwi¹zañ zg³oszenia wyjazdu dokonuje siê najpóŸniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu sta³ego
albo czasowego. Natomiast nie zosta³ okreœlony termin, w którym nale¿y zg³osiæ powrót do kraju.

W zwi¹zku z powy¿szym Senat uzna³ za konieczne doprecyzowanie, ¿e obowi¹zek zg³oszenia powrotu
do kraju nale¿y wykonaæ ci¹gu 30 dni od dnia powrotu z miejsca pobytu czasowego i w tym celu przyj¹³
poprawkê nr 7.

Przepis art. 48 ustawy o ewidencji ludnoœci przewiduje, ¿e udostêpnianie danych za pomoc¹ urz¹dzeñ
teletransmisji danych odbywa siê z trzech rejestrów tj. rejestru mieszkañców, rejestru zamieszkania cu-
dzoziemców oraz rejestru PESEL, co pozostaje w sprzecznoœci z art. 3 ust. 2 tej ustawy. W myœl tego prze-
pisu rejestry zamieszkania cudzoziemców mog¹ byæ prowadzone w formie kartotecznej, co wyklucza
mo¿liwoœæ udostêpniania danych z tych rejestrów za pomoc¹ urz¹dzeñ teletransmisji danych. Uwzglê-
dniaj¹c powy¿sze Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki nr 9.

Ponadto Senat przyj¹³ poprawki nr 10 i 11, które uwzglêdniaj¹ brak mo¿liwoœci stosowania zawartych
w ustawie regulacji dotycz¹cych p³atnoœci za udostêpnienie danych z rejestru PESEL, rejestrów miesz-
kañców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców - do wszystkich trybów udostêpniania danych. Se-
nat uzna³ za zasadne odst¹pienie od wymogu ka¿dorazowego do³¹czania do wniosku o udostêpnienie da-
nych dowodu uiszczenia op³aty. Jednoczeœnie zmieni³ przepis upowa¿niaj¹cy do wydania aktu wyko-
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nawczego w ten sposób, aby w³aœnie w tym akcie zosta³ okreœlony termin uiszczania op³at za udostêpnia-
nie danych. Pozwoli to na dostosowanie wymogów dotycz¹cych terminu p³atnoœci za udostêpnianie da-
nych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkañców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców do ka¿dego
z trybów udostêpniania danych przewidzianych w ustawie o ewidencji ludnoœci.

Przyjmuj¹c poprawki nr 13 i 15 Senat uzna³ za konieczne doprecyzowanie, ¿e okreœlone zmiany s¹
wprowadzane w nowej ustawie o udostêpnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodar-
czych, która obowi¹zuje od 16 czerwca 2010 r.

Art. 10 ustawy o ewidencji ludnoœci nak³ada na kierownika urzêdu stanu cywilnego, który wyda³ de-
cyzjê o zmianie imienia i nazwiska, obowi¹zek rejestracji danych bezpoœrednio (on-line) w rejestrze PE-
SEL oraz przewiduje przekazywanie tych danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkañców oraz reje-
strów centralnych gromadz¹cych dane dotycz¹ce dowodów osobistych, paszportów i obywatelstwa.
W zwi¹zku z tym nie znajduje uzasadnienia dodatkowe wysy³anie przez kierownika urzêdu stanu cywil-
nego zawiadomienia o zmianie imienia lub nazwiska do organu gminy prowadz¹cego ewidencjê ludnoœci,
wystawcy dowodu osobistego oraz ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrznych, co przewiduje art. 13
ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Senat przyj¹³ poprawkê nr 14 w celu dostosowania obiegu informacji po-
miêdzy organami, o których mowa w ustawie z dnia 17 paŸdziernika 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska,
do przepisów ustawy o ewidencji ludnoœci.

W zwi¹zku z przewidywanym od dnia 1 stycznia 2014 r. zniesieniem obowi¹zku meldunkowego oraz
likwidacj¹ okreœlonych rejestrów Senat przyj¹³ poprawkê nr 18 w celu uzupe³nienia katalogu przepisów,
które powinny równie¿ w tym terminie utraciæ moc.

Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowanie pod wzglêdem technicznym orga-
nów obs³uguj¹cych ewidencjê ludnoœci Senat, przyjmuj¹c poprawkê nr 20, uzna³ za zasadne przesuniê-
cie terminu wejœcia w ¿ycie przedmiotowej ustawy dnia 1 stycznia na dzieñ 1 sierpnia 2011 r. W konsek-
wencji zmiany terminu wejœcia w ¿ycie ustawy o ewidencji ludnoœci Senat przyj¹³ tak¿e poprawki nr 12,
16, 17 i 19.

Poprawka nr 12 usuwa przepis wprowadzaj¹cy zmiany dotycz¹ce dowodów osobistych w ustawie
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych, z uwagi na to, ¿e z dniem 1 lipca
2011 r. wejdzie w ¿ycie ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Ponadto przyjmuj¹c po-
prawkê nr 19 Senat usuwa z obrotu prawnego ustawê z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci
i dowodach osobistych. Senat przyj¹³ tak¿e poprawkê nr 16 w celu zastosowania w³aœciwej terminologii,
w rozdziale dotycz¹cym przepisów przejœciowych i koñcowych, uwzglêdniaj¹cej utratê mocy przez usta-
wê o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych.

Ponadto Senat przyj¹³ poprawkê nr 17 uznaj¹c za zasadne wygaœniêcie decyzji o zastrze¿eniu udziela-
nia informacji w zakresie danych osobowych, które zosta³y wydane na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoœci i dowodach osobistych w brzmieniu obowi¹zuj¹cym do
dnia 31 grudnia 2002 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
oraz ustawy o sporcie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawy o sporcie, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa pañstwa
z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeñstwa
pañstwa z lat 1944-1990 oraz treœci tych dokumentów, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu na-
stêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2:

a) w pkt 2, w § 2 skreœla siê wyrazy „i wymaga tego ochrona interesu publicznego”,
b) w pkt 6, w art. 4242 skreœla siê wyrazy „i wymaga tego ochrona interesu publicznego”;

2) w art. 4 w pkt 1, w § 2 skreœla siê wyrazy „i wymaga tego ochrona interesu publicznego”;
3) w art. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 43 w ust. 4a po wyrazach „Rzecznika Praw Obywatelskich," dodaje siê wyrazy „Rzecznika
Praw Dziecka,”; ”;

4) w art. 7 skreœla siê wyrazy „, je¿eli wymaga tego ochrona interesu publicznego”;
5) w art. 8 w pkt 1, w § 2 skreœla siê wyrazy „i interesu publicznego”;
6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 6 poprawek.

Przepisy art. 3983 § 2 i art. 4242 Kodeksu postêpowania cywilnego, art. 521 § 2 Kodeksu postêpowania
karnego, art. 110 § 1 Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia oraz art. 8 § 2 ustawy – Prawo
o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, w brzmieniu nadanym ustaw¹ nowelizuj¹c¹, prze-
s¹dzaj¹, ¿e Rzecznik Praw Dziecka bêdzie uprawniony do wniesienia odpowiednich œrodków zaskar¿enia
w przypadku je¿eli dosz³o do naruszenia praw dziecka i wymaga tego ochrona interesu publicznego. Wy-
mienione powy¿ej przepisy wymagaj¹ wykazania kumulatywnego spe³nienia obu przes³anek. Senat do-
szed³ do wniosku, ¿e niecelowym jest, aby Rzecznik Praw Dziecka by³ obowi¹zany do wykazywania wa-
runku „ochrony interesu publicznego”. W opinii Izby wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ wniesienia odpowiednich
œrodków zaskar¿enia przez Rzecznika Praw Dziecka powinno byæ naruszenie praw dziecka. Maj¹c powy¿-
sze na uwadze, Senat uchwali³ poprawki nr 1, 2, 4 i 5.

Przepis art. 6 pkt 1 ustawy nowelizuj¹cej, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, wprowadza³ zmianê
w art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami, dodaj¹c Rzecznika
Praw Dziecka do katalogu podmiotów, w przypadku których nie jest wymagana zgoda organu nadzoru-
j¹cego na dokonanie okreœlonych w ustawie czynnoœci w odniesieniu do nieruchomoœci oddanych tym
podmiotom w trwa³y zarz¹d. Równoczeœnie z ustaw¹ o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
niektórych innych ustaw trwaj¹ prace legislacyjne nad ustaw¹ o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami. Ustawa ta, bêd¹ca przedmiotem prac Senatu na tym samym posiedzeniu, równie¿ nowelizo-
wa³a art. 43 ust. 4a, uzupe³niaj¹c wskazany w tym przepisie katalog podmiotów o „inne s¹dy administra-
cyjne”. Senat zauwa¿y³, ¿e na tym etapie prac legislacyjnych nie mo¿na jednoznacznie przes¹dziæ, w ja-
kim terminie zakoñczy siê proces legislacyjny w zakresie wymienionych ustaw i która z nich znajdzie siê
w porz¹dku prawnym wczeœniej. Niemniej zmiana, która wejdzie w ¿ycie jako pierwsza, zostanie wyelimi-
nowana przez zmianê „póŸniejsz¹”, a tym samym zamys³ prawodawcy nie zostanie w pe³ni zrealizowany.
W celu unikniêcia tego ryzyka Izba uzna³a, i¿ nale¿y ograniczyæ nowelizacjê do dodania odpowiednich wy-
razów w art. 43 ust. 4a ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, odstêpuj¹c od zasady sformu³owanej
w § 87 Zasad techniki prawodawczej, która nakazuje nadanie zmienianemu przepisowi pe³nego nowego
brzmienia. Uchwalaj¹c poprawkê nr 3 Senat stan¹³ na stanowisku, i¿ odstêpstwo od Zasad techniki pra-
wodawczej jest w zaistnia³ej sytuacji w pe³ni uzasadnione. Technika legislacyjna zastosowana przez Se-
nat pozwoli bowiem na bezkolizyjne wprowadzenie przepisów do ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi, w kszta³cie realizuj¹cym zamys³ prawodawcy.

Jednoczeœnie nale¿y wskazaæ, ¿e podobny zabieg legislacyjny zosta³ zastosowany w odniesieniu do
wspomnianej powy¿ej ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami (poprawka nr 1
w uchwale Senatu z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
moœciami).

Ponadto ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw nowelizuje
art. 4242 Kodeksu postêpowania cywilnego przyznaj¹c Rzecznikowi Praw Dziecka uprawnienie do wnie-
sienia skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego wyroku. Ten sam przepis zosta³ zmie-
niony ustaw¹ z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postêpowania
cywilnego oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze. W celu zrealizowania intencji prawodawcy
niezbêdnym jest, aby ustawa nowelizuj¹ca ustawê o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektóre inne ustawy
wesz³a w ¿ycie w terminie póŸniejszym ni¿ ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks cy-
wilny, ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy – Prawo upad³oœciowe i naprawcze. W prze-
ciwnym razie zmiana przyznaj¹ca uprawnienie Rzecznikowi Praw Dziecka zostanie wyeliminowana z sy-
stemu prawnego. Z uwagi na fakt, i¿ nie mo¿na wykluczyæ takiej sytuacji Izba uchwali³a poprawkê nr 6,
która wyd³u¿a do 30 dni okres vacatio legis w ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
niektórych innych ustaw. W opinii Senatu poprawka ta zminimalizuje ryzyko wyeliminowania wskazanej
powy¿ej zmiany przyznaj¹cej uprawnienie Rzecznikowi Praw Dziecka.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieñ publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finan-
sach publicznych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 4, w art. 13 w ust. 3 skreœla siê zdanie trzecie;
2) w art. 1 w pkt 4, w art. 13:

a) w ust. 4 wyrazy „naczelnik urzêdu skarbowego w³aœciwy ze wzglêdu na adres siedziby albo adres
miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy,” zastêpuje siê wyrazami „w³aœciwy naczelnik urzêdu skar-
bowego”,

b) w ust. 8 wyrazy „na rachunek urzêdu skarbowego w³aœciwego ze wzglêdu na adres siedziby lub ad-
res miejsca zamieszkania przedsiêbiorcy obowi¹zanego do ich uiszczenia” zastêpuje siê wyrazami
„obowi¹zanego do ich uiszczenia na rachunek w³aœciwego urzêdu skarbowego”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej i uchwali³ do niej 2 poprawki.

Zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza siê wypowiedzi, które nie s³u¿¹
wyra¿aniu norm prawnych, a w szczególnoœci apeli, postulatów, zaleceñ i upomnieñ oraz uzasadnieñ for-
mu³owanych norm. W myœl komentarza do przytoczonego przepisu „zgodnie z wymaganiem zwiêz³oœci,
tekst prawny powinien zawieraæ wszystkie te, ale zarazem jedynie te wypowiedzi, które s³u¿¹ wyra¿eniu
norm postêpowania (...). Z tego punktu widzenia wadliwe jest zamieszczanie w tekœcie prawnym jakich-
kolwiek wypowiedzi, które s³u¿¹ innemu celowi …”1).

W zwi¹zku z powy¿szym Senat przyjmuj¹c poprawkê nr 1 uzna³ za zbêdne wskazywanie, ¿e je¿eli kwo-
ta nienale¿na zosta³a zwrócona albo wp³acona przez przedsiêbiorcê przed rozpoczêciem postêpowania
kontrolnego, nie stosuje siê przepisów o kwocie dodatkowej.

Zasady ustalania w³aœciwoœci miejscowej organów podatkowych zosta³y okreœlone w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.). Ponadto zgodnie z § 4
ust. 1 Zasad techniki prawodawczej ustawa nie mo¿e powtarzaæ przepisów zawartych w innych ustawach.

Uwzglêdniaj¹c powy¿sze Senat przyj¹³ poprawkê nr 2, która ma na celu zastosowanie odpowiedniej
terminologii w zakresie ustalania w³aœciwoœci miejscowej organów podatkowych, a tak¿e wprowadza
zmiany w celu unikniêcia zbêdnych powtórzeñ.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
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1) S. Wronkowska, M. Zieliñski, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 48.



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i p³atników, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1)wart. 1wpkt4,w§5wyrazy „wdrodze rozporz¹dzeñ” zastêpujesiêwyrazami „wdrodze rozporz¹dzenia”;
2) w art. 4 skreœla siê ust. 1;
3) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie udzielania ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatko-
wych stanowi¹cych pomoc publiczn¹ na rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, wydane na
podstawie art. 67b § 5 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowuj¹ moc do czasu wejœcia w ¿ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 67b § 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, nie d³u¿ej jednak ni¿ do dnia 30 czerwca 2014
r.”;

4) po art. 4 dodaje siê art. … w brzmieniu:
„Art. ….

1. Do dnia 31 grudnia 2013 r. do udzielania ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
pomoc publiczn¹ regionaln¹ stosuje siê przepisy dotychczasowe.

2. Do dnia 30 czerwca 2014 r. do udzielania ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych
pomoc publiczn¹ na szkolenia oraz pomoc publiczn¹ na zatrudnienie stosuje siê przepisy do-
tychczasowe.";

5) w art. 5 po wyrazach „z wyj¹tkiem” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 2 oraz
dodaje siê pkt 1 w brzmieniu:
„1) art. 1 pkt 1 oraz art. 2, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.;”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2010 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Ordynacja po-
datkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników i uchwali³ do niej 5 po-
prawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat mia³ na celu usuniecie b³êdu redakcyjnego i jednoznaczne prze-
s¹dzenie, ¿e upowa¿nienie do wydania aktów wykonawczych do ustawy dotyczy jednego rozporz¹dzenia.
Przepis art. 67b § 4, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, wymienia tylko jeden przypadek ulgi, czyli ulgi
stanowi¹cej pomoc publiczn¹ na rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Maj¹c to na wzglêdzie zasa-
dnym jest, aby upowa¿nienie z art. 67b § 5 dotyczy³o delegacji kompetencji do wydania jednego rozpo-
rz¹dzenia.

Przyjmuj¹c poprawki nr 2, 3, 4 i 5 Senat bra³ pod uwagê § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej.
Uchwalona przez Sejm ustawa, w art. 4, utrzymuje czasowo w mocy dotychczasowe rozporz¹dzenia

wydane na podstawie art. 3b § 2 i art. 67b § 5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz art. 10b ust. 2 ustawy
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i p³atników.

Zgodnie z ugruntowan¹ regu³¹ walidacyjn¹, potwierdzon¹ § 32 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej,
rozporz¹dzenie wydane na podstawie przepisu upowa¿niaj¹cego, który uleg³ zmianie, poprzez nowe
okreœlenie zakresu spraw przekazanych do uregulowania, traci moc z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy
zmieniaj¹cej treœæ przepisu upowa¿niaj¹cego. Rozporz¹dzenie takie, zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki
prawodawczej, mo¿na wyj¹tkowo zachowaæ w mocy, je¿eli nie jest ono niezgodne ze znowelizowan¹ usta-
w¹, do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych. W przypadku art. 4 ustawy ¿aden z tych warun-
ków nie zosta³ spe³niony.

Analizuj¹c art. 4 ust. 1 ustawy nale¿y stwierdziæ, ¿e adresat ustawy z jednej strony otrzyma informacjê
o uchyleniu upowa¿nienia do okreœlania struktury logicznej deklaracji lub zg³oszenia, a z drugiej strony
bêdzie obowi¹zany przestrzegaæ powszechnie obowi¹zuj¹cych przepisów czasowo utrzymanych rozpo-
rz¹dzeñ, sprzecznych z nowymi ustawowymi upowa¿nieniami. Aby unikn¹æ powy¿szej niekonsekwencji
Senat uchwali³ poprawki nr 2 i 5. Poprawki te zmierzaj¹ do zmiany terminu wejœcia w ¿ycie nowelizacji
art. 3b ust. 2 Ordynacji podatkowej i art. 10b ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i p³atników oraz do rezygnacji z formu³owania przepisu przejœciowego utrzymuj¹cego czasowo w mo-
cy dotychczasowe akty wykonawcze.

Senat równie negatywnie ocenia art. 4 ust. 2 ustawy, który utrzymuje w mocy dotychczasowe rozpo-
rz¹dzenia wydane na podstawie art. 67b § 5 w zakresie:

1) udzielania ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych pomoc publiczn¹ na szkolenia, po-
moc na zatrudnienie oraz pomoc na rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw – do dnia 30 czerwca 2014 r.;

2) udzielania ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych stanowi¹cych pomoc regionaln¹ - do dnia 31 gru-
dnia 2013 r.

Takie rozwi¹zanie oceniæ nale¿y negatywnie ze wzglêdu na wygenerowanie sprzecznoœci przepisów.
Pomoc publiczna w formie ulg podatkowych na szkolenia, zatrudnienie pracowników oraz pomoc regio-
naln¹ bêdzie, w myœl uchwalonej przez Sejm ustawy, udzielana na podstawie art. 67b ust. 3, bez wymogu
spe³nienia warunków okreœlonych w przepisach wykonawczych. Jednoczeœnie w systemie prawa pozo-
stan¹ utrzymane w mocy rozporz¹dzenia sprzeczne z t¹ regulacj¹.

Maj¹c na wzglêdzie powy¿sze Senat uchwali³ poprawki nr 3 i 4.
Poprawka nr 3 - wobec w¹tpliwoœci, czy zmiana przepisu upowa¿niaj¹cego spowoduje utratê mocy

obowi¹zuj¹cej rozporz¹dzenia w sprawie udzielania niektórych ulg w sp³acie zobowi¹zañ podatkowych
stanowi¹cych pomoc publiczn¹ na rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (jedyny przypadek, w któ-
rym warunki udzielania ulg, w myœl ustawy, okreœlaæ maj¹ przepisy wykonawcze) - utrzymuje rozpo-
rz¹dzenie czasowo w mocy - do dnia wydania nowych przepisów wykonawczych.

Poprawka nr 4 przes¹dza, ¿e do czasu wskazanego w ustawie, w zakresie udzielania ulg podatkowych
stanowi¹cych pomoc publiczn¹ na szkolenia, zatrudnienie pracowników oraz pomoc regionaln¹ znajd¹
zastosowanie przepisy dotychczasowe.

62. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 sierpnia 2010 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy
Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, przyjmuje tê usta-
wê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o pracownikach urzêdów pañstwowych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2010 r. ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a i senatora, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r.
do Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hydrograficznej,

sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy o raty-
fikacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwietnia 2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodowej Organizacji Hyd-
rograficznej, sporz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r., przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii
o zmianie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 roku,

podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2010 r. ustawy o raty-
fikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii o zmianie Konwencji miêdzy Rze-
cz¹pospolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj¹tku, sporz¹dzonej w Warszawie
dnia 6 grudnia 2001 roku, podpisanego w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 roku, przyjmuje tê ustawê bez
poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 sierpnia 2010 r.

w sprawie uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Polskiego Pañstwa Podziemnego

My, Polacy, ¿yj¹cy w niepodleg³ej dziœ OjczyŸnie, oddajemy ho³d tym, którzy w czarn¹ noc okupacji hit-
lerowskiej i opresji sowieckiej, a nastêpnie w latach terroru komunistycznego, nie tracili nadziei i walczyli
o woln¹ Polskê.

Pamiêtamy, ¿e ju¿ w czasie kampanii wrzeœniowej, w której wojsko polskie musia³o ulec przewa¿a-
j¹cym si³om agresorów, niemieckiego z zachodu i sowieckiego ze wschodu, powsta³y pierwsze organizacje
konspiracyjne: S³u¿ba Zwyciêstwu Polski, przekszta³cona w Zwi¹zek Walki Zbrojnej, przemianowany
w 1942 r. rozkazem na Armiê Krajow¹.

Pamiêtamy tak¿e o innych formacjach, takich jak m.in. Bataliony Ch³opskie, Narodowe Si³y Zbrojne,
Narodowa Organizacja Wojskowa.

¯o³nierze Polski Podziemnej przypominali narodowi o jego prawie do ¿ycia w wolnoœci i do godnoœci
oraz podtrzymywali wolê oporu. Swym istnieniem i dzia³aniem zaœwiadczali, ¿e prawdziwe s¹ s³owa: „byæ
zwyciê¿onym i nie ulec, to zwyciêstwo”. Tym bardziej okrutne i jak¿e bolesne by³o traktowanie po wojnie
¿o³nierzy AK, NSZ, WiN jak zdrajców, wrogów narodu czy wrêcz kolaborantów hitlerowskich.

Nowe, komunistyczne w³adze nie cofa³y siê przed przeœladowaniami ¿o³nierzy Polski Podziemnej i ich
rodzin – przejawem takiego dzia³ania by³ mord s¹dowy na osobie genera³a Augusta Emila Fieldorfa „Nila”.
Takie postêpowanie nie z³ama³o ducha tych bohaterów. To dziêki nim, stanowi¹cym ¿ywy przyk³ad tego,
jak mo¿na mi³owaæ Ojczyznê, mo¿liwe sta³o siê pielêgnowanie poczucia wolnoœci, przekazywanie praw-
dziwej historii i w koñcu powstanie ruchu „Solidarnoœæ”, uwieñczone po d³ugiej pe³nej cierpieñ drodze
uzyskaniem przez Polskê niepodleg³oœci.

Czcimy pamiêæ ¿o³nierzy Polski Podziemnej.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o wspie-

raniu przedsiêbiorców dotkniêtych skut-
kami powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Punkt drugi porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o szczególnych zasadach odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowla-
nych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku dzia³ania ¿ywio³u oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Gospodarki Narodowej, Komisji Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 18
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 18
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
senator W³adys³aw Ortyl .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
senator Eryk Smulewicz .  .  .  .  .  .  .  . 21
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 23
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  . 23
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator W³adys³aw Ortyl .  .  .  .  .  .  .  . 24
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl .  .  .  .  .  .  .  . 24
senator Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzeci porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o wspó³pracy Ra-

dy Ministrów z Sejmem i Senatem w spra-
wach zwi¹zanych z cz³onkostwem Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europej-
skiej

senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

Sprawozdanie mniejszoœci komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych

podsekretarz stanu
Maciej Szpunar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 31
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 32
podsekretarz stanu
Maciej Szpunar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
podsekretarz stanu
Maciej Szpunar .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt.  .  .  .  .  .  . 34
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 35
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  . 36

Zamkniêcie dyskusji

Punkt czwarty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o rybactwie œródl¹dowym

Sprawozdanie KomisjiRolnictwaiRozwojuWsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Zapytania i odpowiedzi
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 37
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38

Zapytania i odpowiedzi
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 38
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 40
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 40
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Jan Olech .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
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senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  . 42
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 44
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 44
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk .  .  .  . 46
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Eryk Smulewicz .  .  .  .  .  .  .  . 46
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Jan Olech .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Jerzy Chróœcikowski .  .  .  .  .  . 47
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Lucjan Cichosz .  .  .  .  .  .  .  . 47
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: drugie czyta-

nie projektu ustawy o Krajowej Radzie
S¹downictwa

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
senator Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  . 52

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji

Ustawodawczej oraz Komisj i Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

Punkt szósty porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks karny wykonawczy

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Rodziny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 53
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  .  . 53
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 55
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Otwarcie dyskusji
senator Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  . 56

Zamkniêcie dyskusji
senator Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  . 57

Skierowanie projektu ustawy do Komisji
Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ro-
dziny i Polityki Spo³ecznej

Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomoœciami

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji Go-
spodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 58
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 60
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  .  . 60
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 61
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 62
podsekretarz stanu
Olgierd Dziekoñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 62
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o rzecznikach patentowych
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Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Eryk Smulewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67

Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Zió³kowski .  .  .  .  .  .  . 67
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator sprawozdawca
Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki
Gra¿yna Henclewska .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ewiden-
cji ludnoœci

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Zapytania i odpowiedzi
senator Rafa³ Muchacki .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator sprawozdawca
Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator sprawozdawca
Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gorczyca .  .  .  .  .  . 75
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 75
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 76
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Zbigniew Romaszewski .  .  .  . 77
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 77

podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  . 79
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
senator Zbigniew Meres .  .  .  .  .  .  .  . 81
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 82
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Alicja Zaj¹c .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
podsekretarz stanu
Piotr Ko³odziejczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 83
senator Stanis³aw Jurcewicz .  .  .  .  .  . 84
senator Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  . 84

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Centralnym Biurze Antykorup-
cyjnym oraz ustawy o sporcie

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 87
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 87
senator Stanis³aw Gogacz .  .  .  .  .  .  . 87
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 88
senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów

sekretarz stanu
Jacek Cichocki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 90
senator Stanis³aw Bisztyga.  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu
Jacek Cichocki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Wach.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  .  . 92

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz
niektórych innych ustaw
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Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Ryszard Górecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Otwarcie dyskusji
senator Leon Kieres .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Micha³ Boszko .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  . 100
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  . 101

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty

(Przerwa w posiedzeniu)

(Obrady w dniu 12 sierpnia)

Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o zmianie ustawy o Instytucie Pa-
miêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeñstwa pañstwa z lat
1944–1990 oraz treœci tych dokumentów

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 103

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Dobrzyñski .  .  .  .  .  .  . 104
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 104
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Stanis³aw Gogacz.  .  .  .  .  .  . 105
senator sprawozdawca
Zbigniew Romaszewski .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 105
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Bogdan Borusewicz.  .  .  .  .  . 106

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 106
podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Otwarcie dyskusji
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji
Komunalnych

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Antoni Motyczka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 108
senator Andrzej Misio³ek .  .  .  .  .  .  . 108
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 109
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwo-
ju Regionalnego
Krzysztof Hetman .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

Otwarcie dyskusji
senator Janusz Sepio³ .  .  .  .  .  .  .  . 110

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
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ustawy – Prawo zamówieñ publicznych
oraz ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê o finansach publicznych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110

Zapytania i odpowiedzi
senator Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  . 111
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Hanna Majszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Zapytania i odpowiedzi
senator Leon Kieres.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
podsekretarz stanu
Hanna Majszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli
skarbowej

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 114
senator Zbigniew Meres.  .  .  .  .  .  .  . 114
senator sprawozdawca
Henryk WoŸniak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
ustawy o zasadach ewidencji i identyfika-
cji podatników i p³atników

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu nowej nazwy Akademii Ekonomicz-
nej im. Karola Adamieckiego w Katowi-
cach

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Ryszard Knosala .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o pracownikach urzêdów pañ-
stwowych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Dajczak .  .  .  .  .  . 117

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wykonywaniu manda-
tu pos³a i senatora

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej,
Etyki i Spraw Senatorskich

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u Poprawek z dnia 14 kwiet-
nia 2005 r. do Konwencji o Miêdzynarodo-
wej Organizacji Hydrograficznej, spo-
rz¹dzonej w Monako dnia 3 maja 1967 r.

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
W³adys³aw Sidorowicz .  .  .  .  .  .  .  . 119

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
W³odzimierz Cimoszewicz .  .  .  .  .  . 119

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej

podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rzecz¹po-
spolit¹ Polsk¹ a Królestwem Danii o zmia-
nie Konwencji miêdzy Rzecz¹pospolit¹
Polsk¹ a Królestwem Danii w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania i zapo-
biegania uchylaniu siê od opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i maj¹t-
ku, sporz¹dzonej w Warszawie dnia 6 gru-
dnia 2001 roku, podpisanego w Warsza-
wie dnia 7 grudnia 2009 roku

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicz-
nych

senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121
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Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu uchwa³y w spra-
wie uczczenia pamiêci ¿o³nierzy Polskiego
Pañstwa Podziemnego, przeœladowa-
nych, aresztowanych i skazanych w Pol-
sce w latach 1944–1956 za dzia³alnoœæ
w szeregach Armii Krajowej

Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad

(cd.)
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 122
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
senator Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  . 122
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 123
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  . 123
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 124

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

informacja Ministra Skarbu Pañstwa na
temat przebiegu prywatyzacji sektora
elektroenergetycznego

sekretarz stanu
w Ministerstwie Skarbu Pañstwa
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 128
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  . 128
senator Grzegorz Wojciechowski .  .  . 129
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
senator Zdzis³aw Pupa .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  . 133
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 134
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134
senator Stanis³aw Gogacz.  .  .  .  .  .  . 136
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 136
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  . 136
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137

senator Krzysztof Majkowski .  .  .  .  . 141
senator Alicja Zaj¹c .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Zbigniew Szaleniec .  .  .  .  .  . 142
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
senator Jan Olech .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
senator Stanis³aw Piotrowicz .  .  .  .  . 145
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  . 145
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Eryk Smulewicz .  .  .  .  .  .  . 147
senator Wies³aw Dobkowski .  .  .  .  . 148
senator Tadeusz Gruszka .  .  .  .  .  .  . 148
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
senator Piotr Kaleta.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
senator Stanis³aw Bisztyga .  .  .  .  .  . 150
senator Krzysztof Majkowski .  .  .  .  . 150
sekretarz stanu
Jan Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  . 153
senator Krzysztof Majkowski .  .  .  .  . 153
prezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Ma³gorzata Krasnodêbska-Tomkiel .  . 154
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 156
senator Krzysztof Majkowski .  .  .  .  . 156
zastêpca prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Marek Woszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156

Otwarcie dyskusji
senator Jan Wyrowiñski .  .  .  .  .  .  . 157
senator Stanis³aw Iwan .  .  .  .  .  .  .  . 158
senator Krzysztof Majkowski .  .  .  .  . 160
senator Janusz Rachoñ .  .  .  .  .  .  .  . 161
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 162

Zamkniêcie dyskusji
Komunikaty
Wznowienie obrad
Wniosek formalny o rozszerzenie porz¹dku

obrad o punkt: stanowisko Senatu w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usu-
waniem skutków powodz i z maja
i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspiera-
niu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Przyjêcie wniosku formalnego
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych
rozwi¹zaniach zwi¹zanych z usuwaniem
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia³em œrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych oraz do Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 164

Zapytania i odpowiedzi
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  . 164
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  . 165
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Piotr Andrzejewski .  .  .  .  .  . 165
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
senator Czes³aw Ryszka .  .  .  .  .  .  . 165
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165

Wyst¹pienie ministra – cz³onka Rady Minis-
trów

minister Micha³ Boni .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
Zapytania i odpowiedzi

senator Tadeusz Skorupa .  .  .  .  .  .  . 167
minister Micha³ Boni .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
senator Grzegorz Banaœ.  .  .  .  .  .  .  . 167
minister Micha³ Boni .  .  .  .  .  .  .  .  . 168

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl .  .  .  .  .  .  . 169

Zamkniêcie dyskusji
G³osowanie nr 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o szczególnych rozwi¹zaniach
zwi¹zanych z usuwaniem skutków
powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia³em œrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Punkt drugi porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiek-
tów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dzia³ania
¿ywio³u oraz niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Euro-

pejskiej
senator sprawozdawca
Edmund Wittbrodt .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170

G³osowanie nr 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
G³osowanie nr 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
G³osowanie nr 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
G³osowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171

G³osowanie nr 21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 171
G³osowanie nr 26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o wspó³pracy Rady Ministrów z Sejmem
i Senatem w sprawach zwi¹zanych z cz³on-
kostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski .  .  .  .  .  .  .  .  . 172

G³osowanie nr 30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 31 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 172
G³osowanie nr 32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
G³osowanie nr 33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
G³osowanie nr 34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
G³osowanie nr 35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
G³osowanie nr 36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o rybactwie œródl¹dowym
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Przyst¹pienie do trzeciego czytania projek-

tu ustawy o Krajowej Radzie S¹downictwa
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173

G³osowanie nr 37 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
G³osowanie nr 38 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 173
G³osowanie nr 39 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 41 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 42 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 43 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 44 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 45 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 46 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 47 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 48 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
G³osowanie nr 49 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 50 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
G³osowanie nr 51 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Podjêcie uchwa³y w sprawie wniesienia do
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