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WERSJA ROBOCZA

SPRAWOZDANIE STENOGRAFICZNE

dzieñ drugi

W ars z awa, dnia 15 gru dnia 2010 r .

Jest to robocza wersja stenogramu z posiedzenia. Poprawki do tej wersji mo¿na zg³aszaæ w ci¹gu
dwóch dni po posiedzeniu w Dziale Stenogramów Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu,
pokój nr 409, tel. 694 90 18.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 Regulaminu Senatu urzêdowym stwierdzeniem przebiegu obrad s¹
protokó³ i sprawozdanie stenograficzne.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ wicemarsza³ek Marek Zió³kowski, marsza³ek Bogdan Borusewicz
oraz wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, proszê o zajmowanie miejsc.
Proszê pañstwa, wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc
przy stole prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie!
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.
Komisja Zdrowia przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Przystêpujemy do g³osowania nad przedstawionym projektem.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, proszê o naciœniêcie…
(Rozmowy na sali)
Piêæ sekund na skupienie siê. S¹ poranne g³osowania, my zwykle nie g³osujemy rano, ale ju¿
proszê siê obudziæ.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za, 1
siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 2)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam: Senat
podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi.

Powracamy do punktu drugiego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.
W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej,
które ustosunkowa³y siê do wniosku i przygotowa³y wspólne sprawozdanie – druk nr 1055Z.
A pan senator Mieczys³aw Augustyn jest ju¿ gotów do przedstawienia sprawozdania.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e wczoraj komisje
postanowi³y rekomendowaæ Senatowi przyjêcie
poprawek od pierwszej do czternastej i od szesnastej do dwudziestej drugiej. Poza tym, tak jak na
posiedzeniu komisji, po uzgodnieniu z Biurem Legislacyjnym rekomendujemy ³¹czne przyjêcie poprawek: czwartej, pi¹tej, siódmej, dziewi¹tej,
dziesi¹tej, trzynastej, szesnastej i siedemnastej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca lub pozosta³y senator sprawozdawca, czyli senator Paszkowski,
chc¹ zabraæ g³os?
Rozumiem, proszê pañstwa, ¿e mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania, najpierw nad poprawkami.
Przypominam, ¿e bêdziemy g³osowaæ blokiem
nad poprawkami, które jeszcze raz wymieniê:
czwarta, pi¹ta, siódma, dziewi¹ta, dziesi¹ta, trzynasta, szesnasta i siedemnasta. Bêdziemy teraz
nad nimi g³osowali.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza przes¹dza, ¿e podmiot wpisany do rejestru agencji zatrudnienia zostanie wykreœlony z tego rejestru
w przypadku, je¿eli nie bêdzie prowadziæ dzia³alnoœci w okresie dwóch kolejnych lat, a fakt ten zo-
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stanie stwierdzony na podstawie informacji przekazywanej marsza³kowi województwa za rok poprzedni.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 3)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga przewiduje, ¿e agencja zatrudnienia nie zostanie wykreœlona z rejestru
agencji i zatrudnienia, je¿eli posiada zaleg³oœci
z tytu³u podatku, sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych.
Wykreœlenie ma nastêpowaæ dopiero w przypadku, je¿eli podmiot ten nie ureguluje nale¿noœci
w wyznaczonym terminie.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê?
Proszê pañstwa, podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za, 1
siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 4)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami trzeci¹ i czternast¹ nale¿y
g³osowaæ ³¹cznie. Maj¹ one na celu sformu³owanie przepisów karnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za, 1
nie g³osowa³. (G³osowanie nr 5)
Poprawki zosta³y przyjête.
Proszê pañstwa, i teraz g³osujemy blokiem nad
poprawkami: czwart¹, pi¹t¹, siódm¹, dziewi¹t¹,
dziesi¹t¹, trzynast¹, szesnast¹ i siedemnast¹. To
s¹ poprawki redakcyjne.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 6)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka szósta zmierza do tego, aby fakt objêcia pracodawcy postêpowaniem dotycz¹cym
naruszenia przepisów prawa pracy nie by³ wskazany w ustawie jako podstawa do odmowy przyjêcia jego oferty pracy przez powiatowy urz¹d pracy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 7)
Poprawka przyjêta.
Poprawka ósma i jedenasta – te¿ g³osujemy nad
nimi ³¹cznie, Wysoki Senacie – precyzuj¹ przepisy,
wskazuj¹c, ¿e starosta mo¿e finansowaæ z Funduszu
Pracy koszty przejazdu bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy skierowanych przez powiatowy urz¹d
pracy do udzia³u w targach pracy i gie³dach pracy.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 8)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dwunasta ma na celu umo¿liwienie nabycia prawa do zasi³ku dla bezrobotnych
kobietom, które ukoñczy³y piêædziesi¹t piêæ lat
i mê¿czyznom, którzy ukoñczyli szeœædziesi¹t
lat, w przypadku je¿eli osoby te œwiadczy³y pracê na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o œwiadczenie us³ug.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 9)
Poprawka przyjêta.
Poprawka piêtnasta zosta³a wykluczona, poniewa¿ przyjêliœmy poprzednie poprawki.
Proszê pañstwa, nad poprawkami osiemnast¹ i dwudziest¹ drug¹ g³osujemy ³¹cznie. Przes¹dzaj¹ one, ¿e w dniu 31 grudnia 2010 r. bêd¹
obowi¹zywa³y dotychczasowe zasady przekazywania œrodków na tworzenie centrów aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych w ramach powiatowych
urzêdów pracy, a zasady wprowadzone niniejsz¹ ustaw¹ znajd¹ zastosowanie od 1 stycznia
2011 r.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 10)
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Poprawki zosta³y przyjête.
Nad poprawkami dziewiêtnast¹ i dwudziest¹
te¿ g³osujemy ³¹cznie. Precyzuj¹ one przepisy,
wskazuj¹c, ¿e p³atnik sk³adek w przypadkach
okreœlonych w ustawie bêdzie móg³ wyst¹piæ
z wnioskiem o umorzenie zaleg³ych sk³adek na
Fundusz Pracy, jak równie¿ z wnioskiem o umorzenie odsetek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 11)
Poprawki przyjête.
Ostatnia poprawka, dwudziesta pierwsza,
ma na celu doprecyzowanie przepisu przejœciowego reguluj¹cego zasady ubiegania siê o zasi³ek dla bezrobotnych przez pracowników powracaj¹cych z urlopu macierzyñskiego i wychowawczego, wobec których pracodawcy s¹ zwolnieni w okresie trzydziestu szeœciu miesiêcy
z obowi¹zku odprowadzania sk³adek na Fundusz Pracy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 12)
Proszê pañstwa, g³osujemy nad ca³oœci¹.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,
1 siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 13)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do punktu trzeciego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisja Ustawodawcza przedstawi³y jednobrzmi¹ce
projekty uchwa³, w których wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek. S¹ to druki nr 1042A
i 1042B.
Mo¿emy g³osowaæ zatem nad wnioskiem
o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 14)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.
Powracamy do punktu czwartego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.
Komisja Obrony Narodowej przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie ustawy
bez poprawek – druk nr 1059A.
Mo¿emy g³osowaæ nad tym projektem, czyli
nad przyjêciem ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 15)
Na podstawie wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.
Powracamy do punktu pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Komisja Gospodarki Narodowej przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Wysoki Senacie, g³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 58 g³osowa³o za,
36 – przeciw. (G³osowanie nr 16)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie drogowym.
Powracamy do punktu szóstego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.
W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje
ustosunkowa³y siê do wniosku i przedstawi³y
wspólne sprawozdanie, które znajduje siê w druku
nr 1047Z.
Pan senator Kogut jest ju¿ prawie gotowy do
przedstawienia sprawozdania.
(Senator Jan Rulewski: Poci¹gi nie kursuj¹ i…)
(Weso³oœæ na sali)
Proszê, ¿eby to by³ poci¹g poœpieszny, Panie Senatorze.
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Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej i Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawiæ sprawozdanie i wnioskowaæ, aby Wysoki Senat przyj¹³ tê
uchwa³ê z poprawkami od pierwszej do piêædziesi¹tej ósmej. Wszystkie piêædziesi¹t osiem poprawek zosta³o przyjêtych przez po³¹czone komisje.
Wnoszê, aby g³osowaæ ³¹cznie, blokiem, nad nastêpuj¹cymi poprawkami do ustawy o publicznym
transporcie zbiorowym: drug¹, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, trzynast¹, czternast¹, szesnast¹, siedemnast¹, dwudziest¹, dwudziest¹ drug¹, dwudziest¹ trzeci¹, dwudziest¹ czwart¹, dwudziest¹
pi¹t¹, dwudziest¹ ósm¹, dwudziest¹ dziewi¹t¹,
trzydziest¹ drug¹, trzydziest¹ trzeci¹, trzydziest¹
czwart¹, trzydziest¹ pi¹t¹, czterdziest¹ drug¹,
czterdziest¹ pi¹t¹, czterdziest¹ szóst¹, czterdziest¹ siódm¹, czterdziest¹ ósm¹ i czterdziest¹ dziewi¹t¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wysoki Senacie, sprawdzi³em tê listê poprawek. Odpowiada ona tej w moich dokumentach.
Czy s¹ pytania?
Pan senator Wiatr chce o coœ zapytaæ.

Senator Kazimierz Wiatr:
Jakie jest uzasadnienie tego, ¿e zaproponowano g³osowanie ³¹czne?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To s¹, jak rozumiem, poprawki redakcyjne. Jedna przyk³adowo uzupe³nia katalog, inna ma
charakter doprecyzowuj¹cy itd. Panie Senatorze,
ja wszystkich tych poprawek nie czyta³em, ale
s¹dzê, ¿e komisje oraz Biuro Legislacyjne wziê³y
to pod uwagê, a sprawozdawca komisji przedstawi³ to w sposób odpowiedni.
(Senator Kazimierz Wiatr: Rozumiem, ¿e jest to
wniosek komisji o ³¹czne g³osowanie, tak?)
Tak, tak. Panie Senatorze, no przecie¿ pan senator Kogut by³ sprawozdawc¹ komisji.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak jest.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Zdarza³o siê czêsto,
¿e to sprawozdawca wnioskowa³ w swoim imieniu, ¿eby…)
Proszê siê powo³ywaæ na dobre precedensy, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Wiatr: Chcia³bym, tak.)
(Rozmowy na sali)
Czy senator wnioskodawca Wyrowiñski
chcia³by zabraæ g³os?
(G³os z sali: S³ucham?)

Czy senator wnioskodawca Jan Wyrowiñski
chcia³by zabraæ g³os?
(Senator Jan Wyrowiñski: Nie.)
Dobrze, domyœla³em siê tego, Panie Senatorze.
W takim razie mo¿emy g³osowaæ nad poprawkami.
Zaczynamy od poprawki pierwszej, która ma
na celu wy³¹czenie us³ug turystycznych spod rygorów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów, 93 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 17)
Poprawka przyjêta.
Teraz g³osujemy nad t¹ d³ug¹ list¹ odczytan¹
przez pana senatora sprawozdawcê, zaczyna siê
ona od poprawek drugiej, trzeciej i czwartej,
a koñczy siê na czterdziestej dziewi¹tej, z pewnymi lukami. To s¹ poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,
1 siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 18)
Stwierdzam, ¿e Senat przyj¹³ ca³y ten zbiór poprawek.
Proszê pañstwa, teraz lista poprawek, nad
którymi te¿ bêdziemy g³osowaæ blokiem. To poprawki: dwunasta, piêtnasta, osiemnasta, dziewiêtnasta, dwudziesta szósta, trzydziesta pierwsza, czterdziesta trzecia, czterdziesta czwarta
i piêædziesi¹ta czwarta. Nale¿y g³osowaæ nad nimi ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ dwudziest¹ pierwsz¹
i dwudziest¹ siódm¹. Odczytam, powiedzmy, te
poprawki, tak ¿eby usatysfakcjonowaæ pana senatora. Maj¹ one na celu zniesienie zapisów,
które umo¿liwiaj¹ stosowanie w publicznym
transporcie zbiorowym prawa wy³¹cznego,
o którym mowa w rozporz¹dzeniu unijnym numer 1370/2007. G³osujemy nad nimi ³¹cznie,
Wysoki Senacie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 19)
Poprawki zosta³y przyjête.
(G³os z sali: Teraz trzydziesta.)
Tak, bo dwudziesta pierwsza jest wykluczona…
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Poprawka trzydziesta ma na celu wyeliminowanie zakazu przewozu osób przy u¿yciu autobusów o liczbie miejsc do piêtnastu osób, ³¹cznie
z miejscem kierowcy, wyposa¿onych w mniej ni¿
dwoje drzwi dostêpnych dla pasa¿erów.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,
2 – przeciw. (G³osowanie nr 20)
Poprawka zosta³y przyjêta.
Poprawka trzydziesta szósta usuwa z ustawy
przepis, poniewa¿ regulacja analogiczna do tej w nim
zawartej znajduje siê w ustawie z dnia 3 grudnia
2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 44 g³osowa³o za,
49 – przeciw, 1 siê wstrzyma³. (G³osowanie nr 21)
Poprawka zosta³a odrzucona.
G³osujemy w takim razie nad poprawk¹ trzydziest¹ siódm¹. Precyzuje ona, jakie organy s¹ uprawnione do wydawania zezwoleñ na przewozy
w miêdzynarodowym transporcie drogowym, stosownie do postanowieñ zawartych w ustawie
z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 22)
Poprawka przyjêta.
Nad poprawkami trzydziest¹ ósm¹ i piêædziesi¹t¹
siódm¹ g³osujemy ³¹cznie. Wprowadzaj¹ one zmianê
w art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o transporcie drogowym w ten sposób, aby zapewniæ temu przepisowi
zgodnoœæ z regulacj¹ zawart¹ w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, oraz stanowi¹, ¿e przepis ten wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki,
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 23)
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Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzydziesta dziewi¹ta zmierza do zapewnienia zgodnoœci ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z ustaw¹ z dnia 3 grudnia
2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 24)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czterdziesta zmierza do zapewnienia
zgodnoœci ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z ustaw¹ z 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy
o transporcie zbiorowym.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów 93 g³osowa³o za,
1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 25)
Poprawka zosta³a przyjêta, a zatem poprawka
czterdziesta pierwsza zosta³a wykluczona.
Nad poprawkami piêædziesi¹t¹, piêædziesi¹t¹
pierwsz¹, piêædziesi¹t¹ drug¹, piêædziesi¹t¹ trzeci¹, piêædziesi¹t¹ pi¹t¹, piêædziesi¹t¹ szóst¹
i piêædziesi¹t¹ ósm¹ nale¿y g³osowaæ ³¹cznie.
Odsuwaj¹ one o dwa miesi¹ce termin wejœcia
w ¿ycie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz stosownie do tego modyfikuj¹ terminy
okreœlone w jej przepisach przejœciowych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 26)
Poprawki zosta³y przyjête.
Proszê pañstwa, uchwa³a w sprawie ustawy.
Wysoki Senacie, proszê o naciœniêcie przycisku
obecnoœci.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 27)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Powracamy do punktu siódmego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
niektórych innych ustaw.
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Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, druk senacki nr 1062A.
W pierwszej kolejnoœci bêdziemy g³osowali nad
przedstawionymi poprawkami.
Proszê pañstwa, poprawka pierwsza skreœla
przepis szczególny, odnosz¹cy siê wy³¹cznie do
zakresu nowelizacji projektów ustaw zmieniaj¹cych ustawy, których skutkiem finansowym
mo¿e byæ zmiana poziomu wydatków jednostek
sektora finansów publicznych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 28)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga ma na celu rozszerzenie zakresu obowi¹zków organu odpowiedzialnego za
wdro¿enie mechanizmów koryguj¹cych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 29)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³.
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 30)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta skreœla zbêdne dookreœlenie zakresu zwrotu depozytu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 94 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,
2 – przeciw. (G³osowanie nr 31)
Poprawka przyjêta.
Poprawka pi¹ta ma na celu u¿ycie pe³nej nazwy
stopy procentowej WIBID.
Obecnoœæ?
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 32)

Poprawka przyjêta.
Poprawka szósta skreœla powtórzon¹ w treœci
rozporz¹dzenia wytyczn¹, jak¹ powinien kierowaæ siê minister pracy, wydaj¹c rozporz¹dzenie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 94 obecnych senatorów wszyscy g³osowali
za. (G³osowanie nr 33)
Poprawka przyjêta.
Proszê pañstwa, uchwa³a w sprawie ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 56 g³osowa³o za,
38 – przeciw. (G³osowanie nr 34)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz niektórych
innych ustaw.
Powracamy do punktu ósmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.
W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, które po debacie przygotowa³y wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 1054Z.
Pan senator Henryk WoŸniak przedstawia
sprawozdanie.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Henryk WoŸniak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji, Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pragnê
przedstawiæ sprawozdanie z prac komisji nad
ustaw¹ o partiach politycznych.
Komisje na wczorajszym wspólnym posiedzeniu rozpatrzy³y zg³oszone w toku debaty poprawki
i wnosz¹ o przyjêcie przez Wysok¹ Izbê poprawek
pierwszej i szóstej, zawartych w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹ w druku nr 1054Z. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czonych komisji, pana senatora Piotrowicza.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marsza³ku…)
(Senator Stanis³aw Kogut: Coœ ty taki nerwowy?)
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Najpierw senator Piotrowicz, spokojnie.
(Weso³oœæ na sali)
Pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku, ja wnoszê, podobnie jak
w swoim wyst¹pieniu, o przyjêcie ustawy bez poprawek. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Teraz w porz¹dku alfabetycznym, bo „r” jest po
„p”, senator Rulewski. Oczywiœcie jako sprawozdawca mniejszoœci.
Proszê bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Tak. I hierarchicznie,
bo to jest pan przewodnicz¹cy.)
Nie. Panie Senatorze, chcê powiedzieæ, ¿e jedyny porz¹dek, w ramach którego ka¿dy wie, ¿e jest
na swoim miejscu i nie ma pretensji, to jest porz¹dek alfabetyczny.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dobrze. Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Wniosek mniejszoœci, który z³o¿yliœmy z mecenasem Cichoniem, wprowadza mo¿liwoœæ samoograniczania siê partii w zakresie uzyskiwania
subwencji, a w ten oto sposób organom kierowniczym partii nadaje cechy œwiadomoœci rozumnej.
Odrzucenie tego wniosku bêdzie oznacza³o, ¿e
Wysoka Izba uznaje, ¿e organy kierownicze partii
kieruj¹ siê œwiadomoœci¹ mechaniczn¹, która
w hierarchii œwiadomoœci stoi ni¿ej ni¿ stadna.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy, chodzi o senatora Boszkê, chcieliby zabraæ g³os? Dziêkujê.
Proszê pañstwa, przystêpujemy do g³osowania.
Uwaga! W pierwszej kolejnoœci g³osujemy nad
wnioskiem o przyjêcie ustawy bez poprawek. Jest
to wniosek senatora Stanis³awa Piotrowicza
poparty przez mniejszoœæ po³¹czonych komisji.
Wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 94 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,
52 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
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Poprawka zosta³a… Przepraszam, nie poprawka, tylko wniosek o przyjêcie ustawy bez poprawek zosta³ odrzucony.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad poprawkami.
Poprawki pierwsza i szósta obni¿aj¹ roczn¹
subwencjê dla partii politycznych o 50%, pocz¹wszy od 2011 r.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,
39 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 36)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka czwarta – tak, bo pozosta³e dwie zosta³y wykluczone przez poprzednie g³osowanie –
wprowadza dodatkowy limit subwencji w wysokoœci po³owy ponadokrêgowego limitu wydatków na
kampaniê wyborcz¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 38 g³osowa³o za,
53 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 37)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka pi¹ta umo¿liwia organowi partii politycznej statutowo uprawnionemu do jej reprezentowania dookreœlenie we wniosku o subwencjê jej wysokoœci w kwocie ni¿szej ni¿ wynikaj¹ca z ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Podajê wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 40 g³osowa³o za,
53 – przeciw. (G³osowanie nr 38)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Proszê pañstwa, g³osowanie nad ca³oœci¹ ustawy ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Wyniki.
Na 93 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,
39 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 39)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych.
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Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.
W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych. Komisja po debacie przygotowa³a sprawozdanie – druk nr 1043Z.
Pan senator Kazimierz Kleina ju¿ idzie, ¿eby
przedstawiæ to sprawozdanie. Panie Senatorze…

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych rekomendujê przyjêcie wszystkich poprawek, które by³y rozpatrywane przez komisjê,
a wiêc poprawek pierwszej, drugiej, trzeciej
i czwartej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy chce pan jeszcze zabraæ g³os jako senator
wnioskodawca, Panie Senatorze?
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Rozumiem.
To g³osujemy nad przedstawionymi poprawkami.
Pierwsza… Przepraszam, zaczekam, a¿ pan senator zajmie miejsce…
Poprawka pierwsza uzupe³nia odes³anie do
ustawy – Prawo bankowe.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
93 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 40)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga wyznacza okres, w jakim Bankowy Fundusz Gwarancyjny bêdzie móg³ przetwarzaæ dane osobowe deponentów.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê?
Dziêkujê.
94 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 41)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
92 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 42)
Poprawka przyjêta.

Poprawka czwarta wprowadza nowy termin
wejœcia w ¿ycie ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,
1 – przeciw. (G³osowanie nr 43)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I, proszê pañstwa, g³osowanie nad projektem
uchwa³y w sprawie ca³ej ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
94 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 44)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych
ustaw.
Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz ustawy o transporcie drogowym.
W przerwie odby³o siê posiedzenie Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Po debacie komisje przedstawi³y wspólne sprawozdanie w sprawie tej ustawy – druk nr 1060Z.
Pan senator Gruszczyñski ju¿ siê zbli¿a. Proszê
o przedstawienie sprawozdania, Panie Senatorze.

Senator Piotr Gruszczyñski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu po³¹czonych Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych zarekomendowaæ przyjêcie
siedmiu poprawek. Chcê podkreœliæ, ¿e tych siedem poprawek zosta³o przyjêtych jednomyœlnie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy senatorowie Kleina i Trzciñski chcieliby zabraæ g³os? Nie…
(Senator Kazimierz Kleina: Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê.
W takim razie przystêpujemy do g³osowania.
Pan senator Gruszczyñski ju¿ wróci³ na miejsce,
mo¿emy g³osowaæ.
Poprawka pierwsza powoduje, ¿e wy³¹czenie
spod ograniczania w odliczaniu podatku od nabywanych samochodów dotyczy wy³¹cznie pojazdów innych ni¿ samochody osobowe.
Obecnoœæ.
Kto za?
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Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Czy wszyscy senatorowie g³osowali?
93 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 45)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga, polegaj¹ca na dodaniu fakultatywnego upowa¿nienia ustawowego, ma na celu umo¿liwienie rozszerzenia katalogu dokumentów, na podstawie których identyfikowaæ mo¿na
pojazdy specjalne oraz okreœliæ dopuszczaln¹ ³adownoœæ lub liczbê miejsc innych pojazdów samochodowych.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 46)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki trzeci¹, pi¹t¹ i siódm¹ przeg³osujemy
³¹cznie. Uchylaj¹ one za³¹cznik z ustawy nowelizowanej i wprowadzaj¹ go do ustawy nowelizuj¹cej, która zawiera odes³anie do tego za³¹cznika.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 g³osowa³o za,
1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 47)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowuj¹cy.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê?
Dziêkujê.
93 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 48)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta ma charakter porz¹dkuj¹cy.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê?
Dziêkujê.
93 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 49)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz g³osowanie nad uchwa³¹ w sprawie ca³ej
ustawy.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³?
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Dziêkujê.
93 obecnych, wszyscy g³osowali za. (G³osowanie nr 50)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug oraz ustawy o transporcie drogowym.
W tym momencie, Wysoki Senacie, zakoñczyliœmy blok porannych g³osowañ. Proszê pañstwa,
rozumiem, ¿e teraz robimy dziesiêciosekundow¹
przerwê techniczn¹.
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: informacja rz¹du na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w drugiej po³owie 2011 r.
Witam obecnego na posiedzeniu pe³nomocnika rz¹du do spraw przygotowania organów administracji rz¹dowej do sprawowania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ przewodnictwa w Radzie Unii
Europejskiej, pana ministra Miko³aja Dowgielewicza.
Proszê pana ministra o zabranie g³osu i przedstawienie informacji.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim dziêkujê za tê inicjatywê
debaty na temat priorytetów polskiej prezydencji. Ta debata w tej chwili, szeœæ miesiêcy przed
objêciem przez Polskê przewodnictwa w Unii
Europejskiej, ale jednoczeœnie w okolicznoœciach, które dla Unii Europejskiej s¹ wyj¹tkowo trudne, ma g³êboki sens. Rada Europejska
na spotkaniu, w którym weŸmie jutro udzia³
premier Polski, bêdzie musia³a podj¹æ fundamentalne decyzje dotycz¹ce przysz³oœci strefy
euro, bêdzie musia³a podj¹æ decyzje dotycz¹ce
tego, w jaki sposób strefê euro zabezpieczyæ na
przysz³oœæ przed kolejnymi kryzysami czy
wstrz¹sami. Wreszcie sytuacja gospodarcza
w wielu krajach Unii Europejskiej, konsolidacja finansów publicznych, zacieœnienie fiskalne – to wszystko powoduje, ¿e w tej chwili Unia
Europejska przechodzi trudny moment jeœli
chodzi o…
(Senator Czes³aw Ryszka: No prawie umiera.)
Nie, myœlê, ¿e… Niech siê pan senator tak nie
spieszy z takimi oœwiadczeniami.
(Senator Ryszard Bender: Dycha, jeszcze dycha.)

12

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

(sekretarz stanu M. Dowgielewicz)
Za chwilê przejdê do bardziej optymistycznych
uwag, ale chcia³em powiedzieæ parê s³ów na temat
kontekstu.
Pamiêtajmy o tym, ¿e najwa¿niejsze dyskusje
w najbli¿szych latach, takie jak te dotycz¹ce wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020,
bêd¹ toczy³y siê w wyj¹tkowo trudnym kontekœcie, o którym musimy pamiêtaæ.
Chcia³bym powiedzieæ na pocz¹tku parê s³ów
na temat metodologii przygotowania priorytetów
prezydencji, poniewa¿ jest to kwestia, która istotnie wp³ywa na to, jakie priorytety ka¿da z prezydencji mo¿e zaprezentowaæ.
Po pierwsze, jest pewna cyklicznoœæ procesów
politycznych w Unii Europejskiej. Pewne procesy,
jak przegl¹dy poszczególnych polityk czy w³aœnie
negocjacje wieloletnich bud¿etów, wp³ywaj¹ na
plan pracy ka¿dej prezydencji. Po drugie, program
pracy Komisji Europejskiej, który przygotowuje
ona na ka¿dy rok, dla ka¿dej prezydencji jest znacz¹cym narzêdziem przy przygotowaniu prac legislacyjnych poszczególnych rad sektorowych. Po
trzecie, ka¿da prezydencja ma tak¹ ambicjê, aby
w finalnym programie zosta³y wziête pod uwagê
tak¿e sprawy, które z perspektywy prezydencji s¹
kluczowe dla rozwoju Unii Europejskiej. Tak te¿
jest w przypadku Polski, która równie¿ prezentuje
kilka swoich strategicznych priorytetów.
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e nasz program prezydencji przygotowujemy wspólnie z partnerami,
w ramach trio Polska-Dania-Cypr. To trio w du¿ej
mierze bêdzie mia³o okazjê kszta³towaæ polityki
unijne na kolejn¹ dekadê. Jeœli bowiem mówimy
o horyzoncie 2020 r., to debata nad poszczególnymi politykami bêdzie toczy³a siê w³aœnie w trakcie
najbli¿szych osiemnastu miesiêcy, czyli mówi¹c
krótko, w trakcie prac tego naszego trio. Ta dyskusja dotyczyæ bêdzie zarówno Wspólnej Polityki
Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej, polityki spójnoœci, polityki badawczo-rozwojowej, przegl¹du
polityki s¹siedztwa i polityki rozwoju, jak i takich
instrumentów finansowych, jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójnoœci,
Europejski Fundusz Spo³eczny czy program ramowy w zakresie badañ i rozwoju. Polska prezydencja blisko wspó³pracuje z prezydencj¹ poprzedzaj¹c¹ nasz¹, czyli z prezydencj¹ wêgiersk¹,
szczególnie w dwóch obszarach: polityki energetycznej i Partnerstwa Wschodniego. Wi¹¿e siê to
z tym, ¿e Wêgry bêd¹ gospodarzem szczytu Partnerstwa Wschodniego w maju 2011 r., na którym
to wypracowana deklaracja polityczna w du¿ej
mierze wyznaczy program dzia³ania dla polskiej
prezydencji. Polska bêdzie te¿ aktywnie uczestniczyæ we wspó³kszta³towaniu treœci tej deklaracji.
Jeœli chodzi o kalendarz prac nad programem
trio, a tak¿e szeœciomiesiêcznym polskim programem na okres prezydencji, to w tej chwili wygl¹da

to w ten sposób, ¿e ka¿dy z krajów tego trio przygotowa³ ju¿ i przekaza³ do Sekretariatu Generalnego Rady Europy swój wk³ad programowy. Obecnie sekretariat pracuje nad wspóln¹ propozycj¹
dla krajów trio i w przeci¹gu trzech miesiêcy,
w marcu, mamy mieæ ju¿ wersjê robocz¹ ca³oœciowego programu trio, a tak¿e wersjê robocz¹ programu polskiej prezydencji. Og³oszenie tego programu nast¹pi w po³owie czerwca 2011 r. w trakcie posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych, a tak¿e
w lipcu, w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, podczas którego premier
Tusk zaprezentuje ten program.
Warto pamiêtaæ o tym, ¿e po wejœciu w ¿ycie
traktatu z Lizbony rola prezydencji rotacyjnej trochê siê zmieni³a. Przede wszystkim, jeœli chodzi
o kluczowe forum podejmowania decyzji strategicznych w Unii Europejskiej, czyli forum Rady Europejskiej, to Rada Europejska ma teraz swojego
sta³ego przewodnicz¹cego. Tak wiêc jest naszym
celem, aby œciœle wspó³pracowaæ z przewodnicz¹cym Van Rompuyem po to, aby w trakcie polskiej prezydencji porz¹dki obrad Rady Europejskiej, a tak¿e ich wynik, jak najbardziej odzwierciedla³y postêp w sprawie naszych strategicznych
priorytetów. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e zmiana roli
prezydencji rotacyjnej oznacza, ¿e w przypadku
wielu decyzji ostateczne kompromisy de facto zapadaj¹ na etapie rad sektorowych, i te decyzje legislacyjne nie s¹ przekazywane do rozstrzygniêcia
Radzie Europejskiej. To oznacza zwiêkszon¹ odpowiedzialnoœæ prezydencji rotacyjnej za efekt
prac w ka¿dym obszarze. Jej prace odbywaj¹ równie¿ siê we wspó³pracy z Parlamentem Europejskim, który w tej chwili w zasadzie w wiêkszoœci
obszarów ma prawo wspó³decydowania. Mo¿e on
podejmowaæ decyzje razem z Rad¹, co oznacza, ¿e
to na prezydencjê spada obowi¹zek negocjowania
kompromisów z parlamentem.
Przechodz¹c do priorytetów, chcia³bym powiedzieæ, ¿e niew¹tpliwie bêdziemy chcieli skorzystaæ z tego, co wypracowaliœmy do tej pory – a co
uwa¿amy za osi¹gniêcie polskiej polityki europejskiej, polskiej polityki zagranicznej w ostatnich
latach – czyli z programu Partnerstwa Wschodniego. Chcemy, aby w trakcie polskiej prezydencji dosz³o do uzgodnieñ dotycz¹cych rozszerzenia
Partnerstwa Wschodniego o nowe obszary
wspó³pracy, miêdzy innymi chodzi tu o europejskie sieci transportowe i o obszar wspó³pracy policyjnej. Równie¿ chcemy, aby w trakcie polskiej
prezydencji zapad³y ostateczne decyzje dotycz¹ce
wdro¿enia programów wsparcia dla krajów Partnerstwa Wschodniego, bowiem, jak na razie, nie
jesteœmy zadowoleni z tempa, w jakim te ju¿ uzgodnione programy wsparcia s¹ wdra¿ane. Chcemy,
aby równie¿ zapad³y decyzje, które znacz¹co przyczyni¹ siê do zwi¹zania krajów Partnerstwa
Wschodniego z Uni¹ Europejsk¹. Mam tu na myœli przede wszystkim podpisanie umów stowarzy-
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szeniowych. Wol¹ rz¹du polskiego bêdzie, aby
w³aœnie w trakcie polskiej prezydencji zosta³a
podpisana chocia¿by umowa stowarzyszeniowa
z Ukrain¹. Bêdziemy chcieli, aby tak¿e inne umowy, umowy o wolnym handlu czy dotycz¹ce u³atwieñ wizowych, równie¿ zosta³y sfinalizowane
w trakcie polskiej prezydencji. Dodam, ¿e chcielibyœmy, aby w przysz³ym roku dosz³o do rozszerzenia oferty inwestycyjnej, o¿ywienia wspó³pracy
gospodarczej miêdzy krajami Partnerstwa
Wschodniego i krajami Unii Europejskiej. To tak¿e jest wa¿ny aspekt. Jest to te¿ dla tych krajów
swego rodzaju zachêta, aby otwieraæ siê na Europê i na wspó³pracê z Uni¹ Europejsk¹, bo to powinno wi¹zaæ siê te¿ z konkretnymi korzyœciami
gospodarczymi.
Bêdziemy chcieli te¿ – zreszt¹ wspólnie z prezydencj¹ wêgiersk¹, bo to jest tak¿e priorytet wêgierski – rozwijaæ politykê bezpieczeñstwa energetycznego w Unii Europejskiej. To oznacza
przede wszystkim trzy rzeczy. Po pierwsze, strategiczne inwestycje w ramach Unii Europejskiej,
które bêd¹ pozwala³y Unii czuæ siê bezpieczniej –
chodzi chocia¿by o takie inwestycje jak te na osi
pó³noc – po³udnie, a których w tej chwili brakuje
– powinny byæ finansowane z bud¿etu europejskiego i powinny znaleŸæ umocowanie w decyzjach politycznych na najwy¿szym szczeblu, Mam
nadziejê, ¿e tego typu decyzje w przysz³ym roku
zapadn¹. Po drugie, bêdziemy chcieli, aby artyku³ traktatu z Lizbony, mówi¹cy o bezpieczeñstwie energetycznym, znalaz³ swoje umocowanie
w legislacji europejskiej. Po trzecie, bêdziemy
prowadziæ dyskusje o strategicznych inicjatywach, o strategicznych projektach w polityce zewnêtrznej – to tak¿e bêdzie dzia³anie podczas
polskiej prezydencji, w oparciu na raporcie komisji, przedstawionym tu¿ przed pocz¹tkiem
prezydencji.
Chcemy równie¿ wzmocnienia rynku wewnêtrznego. Chodzi o to, aby wykorzystaæ jeszcze niewykorzystany potencja³. Pamiêtajmy o tym, ¿e dla
Polski jest rzecz¹ kluczow¹ to, ¿e 80% polskiego
eksportu idzie na rynek wewnêtrzny Unii Europejskiej. Chcemy, aby inicjatywy, które Komisja
Europejska, w synergii z nami, przedstawi na pocz¹tku przysz³ego roku, zosta³y uzgodnione
i wdro¿one w trakcie polskiej prezydencji. To mo¿e dotyczyæ miêdzy innymi kwestii liberalizacji
us³ug na rynku wewnêtrznym Unii Europejskiej.
Zreszt¹ Polska bêdzie gospodarzem wa¿nego wydarzenia, które zostanie zorganizowane po raz
pierwszy, mianowicie Forum Rynku Wewnêtrznego. To forum bêdzie okazj¹ do dyskusji o korzyœciach i o lekcjach wynikaj¹cych z rynku wewnêtrznego, a tak¿e o perspektywach jego rozwoju.
Równie¿ chcemy – w œlad za listem ministrów
spraw zagranicznych i ministrów obrony Trójk¹ta
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Weimarskiego, opublikowanym w ten poniedzia³ek – aby w trakcie polskiej prezydencji odby³ siê
kluczowy etap dyskusji o rozwoju wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony. Nie ma na co czekaæ, tak naprawdê zgodnie z traktatem z Lizbony
ta debata powinna siê rozpocz¹æ natychmiast po
jego wejœciu w ¿ycie, a ona dotychczas siê nie rozpoczê³a. Polska stawia sobie za cel to, aby debata
w zakresie kwestii dotycz¹cych mo¿liwoœci dzia³ania w dziedzinie obrony, takich jak grupy bojowe, ale tak¿e w zakresie wspó³pracy politycznej
z NATO i innych praktycznych wymiarów wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony, odby³a siê
w³aœnie w trakcie polskiej prezydencji.
Chcia³bym na koniec wspomnieæ, ¿e prezydencja bêdzie mia³a tak¿e za zadanie rozpoczêcie najtrudniejszej debaty w Unii Europejskiej, czyli dyskusji o wieloletnich ramach finansowych. Prezydencja polska bêdzie musia³a, tak jak ka¿da inna,
odgrywaæ w tych negocjacjach rolê uczciwego moderatora, co oznacza, ¿e bêdziemy mieli utrudnione zadanie, jeœli chodzi o forsowanie naszych w³asnych interesów w trakcie prezydencji. Ale oczywiste jest, ¿e w trakcie polskiej prezydencji kluczowe decyzje w sprawie wieloletnich ram finansowych nie zapadn¹, one zapadn¹ najwczeœniej
pod koniec 2012 r. W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e polska prezydencja bêdzie mia³a wa¿n¹ rolê do odegrania w tych negocjacjach, ale po to, aby ustawiæ
je na w³aœciwych torach i raczej ustanowiæ pewne
zasady w tych negocjacjach ni¿ rozstrzygn¹æ kwestie dotycz¹ce podzia³u kwot na poszczególne polityki czy na poszczególne pañstwa.
Wysoka Izbo! W programie prezydencji wiele
miejsca zajmuj¹ oczywiœcie tak¿e priorytety sektorowe. Ja skupi³em siê na priorytetach strategicznych, niemniej jednak chcia³bym skrótowo przypomnieæ, zreszt¹ w œlad za dyskusj¹ czy debat¹,
która toczy siê tak¿e na forum komisji senackich
z poszczególnymi resortami, ¿e w sprawach gospodarczych i finansowych prezydencja polska bêdzie
realizowa³a pierwszy cykl tak zwanego europejskiego semestru ekonomicznego. Bêdzie siê zajmowa³a
przyjêciem bud¿etu rocznego na 2012 r., a, jak siê
okaza³o ostatnio, bud¿et roczny te¿ nie jest najprostszym zadaniem dla prezydencji. W obszarze
transportu, telekomunikacji i energii bêdziemy siê
zajmowali chocia¿by rewizj¹ wytycznych w sprawie
transeuropejskich sieci transportowych, bêdziemy
tak¿e zajmowali siê europejsk¹ agend¹ cyfrow¹.
Wreszcie w obszarze konkurencyjnoœci istotne
miejsce w trakcie polskiej prezydencji bêdzie zajmowaæ debata na temat polityki przemys³owej w kontekœcie kryzysu gospodarczego i jego wp³ywu na
kondycjê przedsiêbiorstw. W obszarze nauki i badañ polska prezydencja bêdzie siê zajmowa³a podstawami ósmego programu ramowego w zakresie
badañ i rozwoju technologicznego. Bêdzie nam zale¿a³o na tym, aby zwiêkszyæ synergiê miêdzy polityk¹ spójnoœci a ósmym programem ramowym, bê-
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dziemy w zwi¹zku z tym chcieli spowodowaæ zwiêkszenie wyrównania szans w obszarze nauki i rozwoju po to, aby tak¿e nowe kraje cz³onkowskie by³y
w stanie w wiêkszym stopniu korzystaæ z tego programu. Wreszcie warto wspomnieæ, ¿e w obszarze
rolnictwa i rybo³ówstwa dzia³ania polskiej prezydencji skupi¹ siê na reformie systemu p³atnoœci
bezpoœrednich, przysz³oœci polityki rozwoju obszarów wiejskich, wspieraniu inwestycji zwi¹zanych
z rozwojem odnawialnych Ÿróde³ energii na terenach wiejskich oraz pracach nad gruntownymi
zmianami zasad wspólnej polityki rybackiej. To
wszystko s¹ bardzo trudne kwestie. Jeœli chodzi
o rozstrzygniêcia finansowe dotycz¹ce dop³at bezpoœrednich, to wiadomo, ¿e one zapadn¹ dopiero
w pakiecie rozwi¹zañ finansowych uzgodnionych
podczas negocjacji wieloletnich ram finansowych.
Ale od profesjonalizmu polskiej prezydencji, od
skutecznoœci jej dzia³ania bêdzie zale¿a³o to, czy ta
dyskusja w pierwszym roku czy w pierwszym okresie da szansê forum rady ministrów rolnictwa na
wp³yniêcie na te negocjacje, czy to forum zostanie
zmarginalizowane i de facto decyzje dotycz¹ce przysz³oœci wspólnej polityki rolnej, jej kszta³tu bêd¹ zapada³y zupe³nie gdzie indziej, czyli na forum Rady
do Spraw Ogólnych i na forum Rady Europejskiej.
Myœlê, ¿e jest to du¿e wyzwanie dla nas, o niebagatelnym znaczeniu dla naszego kraju nie tylko jako
kraju przysz³ej prezydencji, ale te¿ kraju cz³onkowskiego.
Chcia³bym na koniec podziêkowaæ Wysokiej
Izbie, panu marsza³kowi za ci¹g³e zainteresowanie Wysokiej Izby kwestiami przygotowañ do
prezydencji. Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ za
to panu przewodnicz¹cemu Wittbrodtowi.
Pragnê w imieniu rz¹du podkreœliæ, ¿e rz¹d jest
otwarty i gotowy, chêtny do wymiany pogl¹dów
w tej sprawie. Myœlê, ¿e szczególnie z uwagi na
to, ¿e w przysz³ym roku mo¿emy mieæ do czynienia z takim scenariuszem, i¿ wybory parlamentarne odbêd¹ siê w tym samym czasie, kiedy bêdziemy mieli prezydencjê, warto, aby
przygotowania do prezydencji toczy³y siê w atmosferze du¿ej odpowiedzialnoœci za prezydencjê, wspólnej, ponadpartyjnej. Mam nadziejê,
¿e w³aœnie mimo tego, ¿e 2011 r. mo¿e byæ trudnym rokiem w polskiej polityce ze wzglêdu na
wybory, bêdziemy w stanie odgrodziæ prezydencjê i jej skuteczne dzia³anie od polityki krajowej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Przechodzimy teraz do pytañ.
Zapisujemy do g³osu, tak.
Proszê, pierwszy zadaje pytanie pan senator
Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, w przedstawionych priorytetach zastanawia, wrêcz szokuje brak spraw rolnych, które nie s¹ przecie¿ problemem lokalnym,
s¹ problemem ca³ej Unii. Polska ma i bêdzie mia³a
szczególny udzia³ w polityce rolnej, jako ¿e to pañstwo ma naturalne warunki do rozwoju rolnictwa
dla ca³ej Europy, nie tylko na potrzeby obs³ugi
rynku wewnêtrznego. Wprawdzie wspomnia³
pan, ¿e jest to trudny problem, ale czy to oznacza,
¿e Polska nie ma wp³ywu na ustalanie priorytetów, czy zosta³y one narzucone przez Uniê? Ta
dysproporcja, tutaj kwestie zagraniczne, kiedy
stwarza siê wra¿enie, ¿e Polska ma byæ jakimœ hegemonem w polityce zagranicznej, tymczasem nie
za³atwia siê znacznie wa¿niejszych spraw, a tak¹
moim zdaniem s¹ nie tyle dop³aty, bo tu chodzi
o rzecz cywilizacyjn¹…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, zada³ pan ju¿ pytanie, tak?)
To drugie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: To proszê formu³owaæ drugie.)
Jaka wieœ, jacy ch³opi, jaka jakoœæ ¿ywnoœci,
¿ywnoœæ… Boli mnie to.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Miko³aj Dowgielewicz: Mogê odpowiedzieæ…)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, nawi¹¿ê do priorytetu dotycz¹cego wspólnej polityki transportowej. Czy przewiduje siê instytucjê – jeszcze z traktatu nicejskiego – wzmocnionej wspó³pracy na zasadzie tego…
(Rozmowy na sali)
Mo¿na? Proszê mi odj¹æ z tej minuty.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo,
proszê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Panowie rozmawiaj¹ sobie…
Mo¿e uzgodni¹, ¿eby pan minister…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, proszê zadawaæ pytania.)
Dziêkujê.
Panie Ministrze, czy przewiduje siê w zwi¹zku
z tym priorytetem transportowym…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam bardzo, Panie Senatorze, moment.
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Panie Ministrze, poniewa¿ Ÿle siê pan czuje,
mo¿e pan si¹dzie i bêdzie pan odpowiada³, siedz¹c.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Miko³aj Dowgielewicz: Tak, mogê? Dziêkujê.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Wody trzeba panu
ministrowi podaæ.)
Nie, pan jest chory.
(Senator Piotr Andrzejewski: Rozumiem, bo ja
te¿. W takim razie nie bêdziemy mêczyæ pana ministra.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze, niech pan nie
mêczy, tylko zadaje pytania.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, czy w ogóle jest ewentualnoœæ
wzmocnionej wspó³pracy, na zasadzie korytarza
transportowego, w przypadku tych nowych krajów, wzd³u¿ wschodniej granicy Unii, to znaczy
Tallin – Konstanca? Jakiœ pas transportowy,
transeuropejska linia drogowa i kolejowa? To jest
pierwsze pytanie.
Drugie. Jak to o¿ywienie transportu, zw³aszcza
zwi¹zane z ciê¿kim sprzêtem, ³¹czy siê z ochron¹
œrodowiska? Czy jest tu jakieœ iunctim w ramach
prezydencji polskiej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Skurkiewicz. Proszê bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wskaza³ pan ró¿ne priorytety
dla polskiej prezydencji…
Za panem siedzê, spokojnie.
Z regu³y jest tak, ¿e gdy wskazujemy priorytety,
to ustawiamy je od najwa¿niejszego do tych mniej
wa¿nych. Czy móg³by pan minister to okreœliæ? Rozumiem, ¿e europejskie sieci transportowe, na
drugim miejscu wymieni³ pan Partnerstwo Wschodnie, na trzecim umowê z Ukrain¹, póŸniej bezpieczeñstwo energetyczne. Które s¹ najwa¿niejsze
z punktu widzenia strategicznych interesów Polski, które s¹ szczególnie istotne dla naszego kraju?
I drugie pytanie, Panie Ministrze. Czy zechcia³by pan przybli¿yæ priorytety w zakresie
ochrony œrodowiska i ochrony klimatu? Bo przez
szereg lat i pan przewodnicz¹cy Buzek, i wiele innych osób w kraju, na przyk³ad minister Szyszko,
mówili o nich, podkreœlali wa¿noœæ tych kwestii.
Chodzi miêdzy innymi o pakiet energetyczno-klimatyczny. Wiemy, co w zwi¹zku z tym czeka
w najbli¿szym czasie polskie kopalnie, elektro-

15

wnie itd. Czy równie¿ w tym zakresie dostrzegacie
pañstwo pewne kwestie, które chcielibyœcie poruszyæ podczas polskiej prezydencji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Miko³aj Dowgielewicz: Czy mam podejœæ…)
Nie, na siedz¹co. Niech pan z miejsca odpowiada.
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o wspóln¹ politykê roln¹ i dop³aty
bezpoœrednie, to ja specjalnie powiedzia³em
o tym, jakie priorytety ustalono podczas spotkania rady rolnej, bo to nie jest tak, ¿e dla nas ta
sprawa nie jest istotna. Wrêcz przeciwnie, my
bardzo konsekwentnie, obok kwestii polityki
spójnoœci, staramy siê o to, aby system dop³at
bezpoœrednich zosta³ przede wszystkim zmieniony, aby w drugim filarze stosowane by³y kryteria
polityki spójnoœci. Myœlê, ¿e tej sprawie aktywnoœæ polskiego rz¹du, ministra Sawickiego, jest
bez zarzutu.
Problem polega na tym, ¿e rolnictwo jest jednym
z obszarów, który ma ogromny wp³yw na negocjacje
bud¿etowe. Jeœli Polska, która musi przez te szeœæ
miesiêcy prezydencji pe³niæ rolê uczciwego poœrednika, oœwiadczy³aby, ¿e obszar rolnictwa czy obszar
polityki spójnoœci… Bo przecie¿ równie dobrze moglibyœmy dzisiaj dyskutowaæ o polityce spójnoœci,
gdy¿ z perspektywy Polski to jest sprawa fundamentalna. Jeœli byœmy powiedzieli, ¿e taki jest nasz priorytet na okres prezydencji, to spowodowa³oby obni¿enie naszej wiarygodnoœci jako koordynatora dyskusji bud¿etowej. Nic siê nie zmienia, jeœli chodzi
o nasze priorytety narodowe. Uwa¿amy, ¿e uczciwe
postawienie sprawy wymaga tego, aby w tym okresie
Polska stara³a siê pracowaæ nad zasadami przysz³ej
polityki rolnej, aby stara³a siê doprowadziæ w jak najwiêkszym stopniu do kompromisu. Kluczowe decyzje zostawmy sobie jednak na okres, kiedy Polska bêdzie mog³a walczyæ w Radzie o rozwi¹zania jak najkorzystniejsze dla polskiego rolnictwa, ale nie bêdzie
ju¿ pe³ni³a prezydencji, bo wtedy… Mówi¹c krótko,
pe³nienie prezydencji wi¹¿e nam rêce. Lepiej bêdzie,
je¿eli ten temat nie bêdzie oficjalnie polskim priorytetem, bo w przeciwnym razie sami sobie zwi¹¿emy
rêce. Jeszcze raz powtórzê, nic siê jednak nie zmienia, jeœli chodzi o nasze zaanga¿owanie w te sprawy.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Andrzejewskiego, dotycz¹ce tych sieci czy korytarzy trans-
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portowych, to ja bardzo liczê na to, ¿e ten nowy
karpacki korytarz transportowy bêdzie du¿¹ szans¹ rozwojow¹ dla naszego regionu, od Rumunii a¿
po kraje ba³tyckie. Minister Grabarczyk w tej sprawie ostatnio zorganizowa³ w £añcucie spotkanie.
Myœlê, ¿e ¿e jego efekty by³y bardzo pozytywne.
Myœlê, ¿e musimy myœleæ w perspektywie kolejnego wieloletniego bud¿etu o tym, w jaki sposób ten
korytarz wpisaæ w ramy bud¿etowe. To oczywiœcie
bêdzie wymaga³o analizy dotycz¹cej priorytetów co
do przysz³ej perspektywy finansowej, bo musimy
sobie zdawaæ sprawê, ¿e powa¿nym wyzwaniem
bêdzie rozwój sieci kolejowych w Polsce. Pytanie
dotyczy tego, w jaki sposób po³¹czyæ kwestiê tego
korytarza karpackiego z naszymi planami dotycz¹cymi rozwoju sieci kolejowych, przede wszystkim na pó³nocnym wschodzie i na linii wschód-zachód. Myœlê, ¿e warto o tym pamiêtaæ.
Jeœli chodzi o wp³yw o¿ywienia transportu na
kwestie ochrony œrodowiska, to ja nie mam w tej
chwili szczegó³owej wiedzy na ten temat. Mo¿emy
to sprawdziæ i przekazaæ panu senatorowi pisemn¹ odpowiedŸ na ten temat. Z tego, co pamiêtam,
to w wytycznych dotycz¹cych transeuropejskich
sieci transportowych problematyka œrodowiskowa nie jest specjalnie obecna.
Pan senator Skurkiewicz pyta³ o to, które priorytety s¹ najwa¿niejsze. Najwa¿niejsze jest to, abyœmy byli w stanie… Mo¿na d³ugo rozmawiaæ o tym,
w jaki sposób ocenia siê prezydencjê po jej zakoñczeniu. Skutecznoœæ prezydencji jest w du¿ej mierze oceniana pod k¹tem skutecznoœci w sprawach
legislacyjnych, ale czasami jest tak¿e oceniana
pod k¹tem dobrego wizerunku, pod k¹tem wa¿nego wydarzenia miêdzynarodowego czy umiejêtnoœci poradzenia sobie z sytuacj¹ kryzysow¹. Mam
nadziejê, ¿e polska prezydencja nie bêdzie musia³a
siê zmierzyæ z ¿adn¹ powa¿n¹ sytuacj¹ kryzysow¹.
Jeœli byœmy spojrzeli na polskie priorytety strategiczne, to ja chcia³bym bardzo, ¿eby w perspektywie
przysz³ego roku, w trakcie polskiej prezydencji,
bior¹c pod uwagê tê szansê, jak¹ mamy, Partnerstwo Wschodnie dozna³o du¿ego impulsu rozwojowego. Myœlê tak¿e, ¿e w drugiej kolejnoœci du¿e
znaczenie ma skuteczne negocjowanie wieloletnich ram finansowych, bo jeœli te negocjacje siê Ÿle
rozpoczn¹, to bêd¹ trwa³y d³u¿ej. A jeœli Polska bêdzie w stanie umiejêtnie je prowadziæ, to na pewno
wszystkim, ca³ej Unii Europejskiej, ³atwiej bêdzie
ten temat rozstrzygn¹æ. Nie znaczy to, ¿e wszystkie
inne sprawy s¹ ma³o wa¿ne, ale jeœli mia³bym powiedzieæ o dwóch najwa¿niejszych priorytetach, to
bym wspomnia³ o tych.
Jeœli chodzi o ochronê klimatu i œrodowiska, to
chcia³bym powiedzieæ, ¿e kilka dni temu zakoñczy³a siê konferencja klimatyczna w Cancun, która przynios³a postêp w negocjacjach, ale naszym
zdaniem, czyli zdaniem rz¹du, nie da³a ¿adnego

powodu do tego, aby myœleæ o wy¿szych celach redukcyjnych w ochronie œrodowiska w Unii Europejskiej. Jeœli chodzi o ochronê klimatu, o ochronê œrodowiska, to w trakcie polskiej prezydencji
oczywiœcie bêdziemy zaanga¿owani w przygotowywanie szczytu w RPA, w Durbanie, który ma zakoñczyæ negocjacje klimatyczne. Myœlê, ¿e oznaczaæ to bêdzie du¿¹ aktywnoœæ i du¿y wysi³ek polskiej administracji, ale nie s¹dzê, ¿eby doprowadzi³o to ostatecznie do takiego porozumienia, które spowoduje wy¿sze cele redukcyjne w Unii Europejskiej. Bo rozumiem, ¿e pan senator w takim
te¿ kontekœcie móg³ zadaæ to pytanie. W obszarze
ochrony œrodowiska jako takiej mamy zamiar
prowadziæ dyskusje w Unii Europejskiej o ró¿norodnoœci biologicznej, poniewa¿ w 2012 r. szczyt
w Nagoya ma siê zaj¹æ tym tematem. To jest temat, w którym Polska ma dosyæ mocn¹ pozycjê,
jest dobrym przyk³adem dla wielu krajów Unii
Europejskiej i w tym obszarze ochrony œrodowiska mo¿emy byæ liderem. Taki priorytet bêdzie
wiêc przez nas realizowany. Jeœli chodzi o sam klimat, to myœlê, ¿e obecny kryzys gospodarczy wymusza³ bêdzie odpowiednie dostosowanie myœlenia i ambicji innych krajów Unii Europejskiej.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Wittbrodt.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce programu Regionu Morza Ba³tyckiego. Polska wraz
ze Szwecj¹ inicjowa³a program Partnerstwa
Wschodniego i to siê ci¹gle rozwija, ale mówi siê
tak¿e o Regionie Morza Ba³tyckiego. Z tego, co
wiem, to aktywni w tym temacie s¹ polscy eurodeputowani w Parlamencie Europejskim i powo³ano
nawet taki strategiczny zespó³ dotycz¹cy tego programu. Jak pan minister widzi tê kwestiê w kontekœcie polskiej prezydencji?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz ja zadajê pytanie.
Jesteœmy w trio prezydencji, ale w nastêpnym
roku sytuacja stanie siê unikalna, poniewa¿ przejmieny po Wêgrach samodzieln¹ prezydencjê.
I myœlê, ¿e to bêdzie wa¿niejsze ni¿ ten doœæ formalny uk³ad trio.
W zwi¹zku z tym mam pytanie, jakie wspólne
dzia³ania mo¿emy podj¹æ, a jakich z pewnoœci¹
nie podejmiemy. Wêgrzy maj¹ przecie¿ swoje priorytety i one czêœciowo pokrywaj¹ siê z polskimi,
ale czêœciowo nie.
Pytanie zadaje pan senator Andrzejewski.
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Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, problem Turcji. Ostatnia wizyta jeszcze bardziej nas… Czy w ramach naszego
przewodnictwa nast¹pi przybli¿enie… Nie kryjê,
¿e jestem zwolennikiem przyjêcia Turcji do Unii
Europejskiej. Chcia³bym zapytaæ, czy bêdzie to
etap przybli¿aj¹cy Turcjê w tym zakresie. Wydaje
mi siê, ¿e to by³by bardzo znacz¹cy gest oraz znacz¹ce dokonanie naszej prezydencji. Dziêkujê.

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

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o Strategiê dla Regionu Morza
Ba³tyckiego, to w trakcie polskiej prezydencji bêdzie mia³ miejsce przegl¹d tej strategii. Myœlê, ¿e
nast¹pi powrót do dyskusji na temat tego, czy ta
strategia potrzebuje jakichœ instrumentów legislacyjnych b¹dŸ jakichœ dodatkowych linii bud¿etowych. Uwa¿am, ¿e o ile Polska nie jest entuzjast¹ nowych linii bud¿etowych na strategie makroregionalne, o tyle na przyk³ad Szwedzi chcieliby,
¿eby takie linie powsta³y. Dzisiaj trudno jest mi
oceniæ, jak ta dyskusja siê zakoñczy. Chcia³bym
powiedzieæ, ¿e w trakcie polskiej prezydencji oprócz dyskusji politycznej w Radzie na temat tego
dokumentu bêdziemy mieli przede wszystkim do
czynienia z kilkoma wydarzeniami odbywaj¹cymi
siê w Polsce, które bêd¹ mia³y znaczenie dla makroregionu ba³tyckiego. Po pierwsze, Europejskie
Dni Morza w Gdañsku, po drugie, Forum Morza
Ba³tyckiego w paŸdzierniku, te¿ w Gdañsku.
W zwi¹zku z tym myœlê, ¿e w trakcie polskiej prezydencji bêdziemy mieli wiele okazji do tego, aby
rozmawiaæ o kontekœcie makroregionalnym. Wydaje mi siê, ¿e jeœli chodzi o strategie makroregionalne, to wyraŸnie widaæ, ¿e jest nimi du¿e zainteresowanie. Inna strategia, Strategia Dunajska,
zosta³a zaproponowana przez Komisjê Europejsk¹ przed prezydencj¹ wêgiersk¹. I trzeba miêdzy
innymi znaleŸæ wspólne punkty. W du¿ej mierze
polsk¹ ambicj¹ jest te¿ to, ¿eby strategie mia³y ze
sob¹ wiele wspólnego, ¿eby mia³y wspóln¹ filozofiê i wspólne instrumenty. Polska mo¿e byæ dobrym ³¹cznikiem miêdzy dwoma istniej¹cymi
strategiami, czyli Strategi¹ Ba³tyck¹ i Strategi¹
Dunajsk¹.
Pytanie pana marsza³ka Borusewicza dotyczy³o interesów czy wspólnej wizji z Wêgrami oraz pewnych ró¿nic miêdzy nami. Zacznê mo¿e od tego,
¿e rzeczywiœcie wspó³praca na najwy¿szym
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szczeblu i dyskusje na temat wspó³pracy przebiegaj¹ bardzo dobrze. Premier Tusk kilkakrotnie
rozmawia³ z premierem Orbánem na ten temat.
Wiem te¿, ¿e pan marsza³ek by³ kilka dni temu na
Wêgrzech i rozmawia³ o priorytetach prezydencji.
Obecnie mamy regularne konsultacje z Wêgrami
na szczeblu eksperckim, kilku moich kolegów ministrów spotyka³o siê tak¿e w ostatnich tygodniach ze swoimi odpowiednikami. Jeœli chodzi
o obszary, co do których z naszej strony jest najwiêksze zainteresowanie wspó³prac¹, to jest to
obszar energii i obszar Partnerstwa Wschodniego.
W tym zakresie rzeczywiœcie chcemy bardzo œciœle
wspó³pracowaæ, chcemy wrêcz wspólnie przedstawiaæ pewne propozycje. Jeœli chodzi o obszar
klimatyczny, to w ostatnich dniach uzgodniliœmy
z Wêgrami, ¿e polscy negocjatorzy bêd¹ brali
udzia³ w delegacji prezydencji na œwiatowe negocjacje klimatyczne, po to ¿ebyœmy ju¿ w pierwszej
po³owie roku byli obecni podczas tych prac. Pewnych obszarów, spraw, które s¹ istotne dla prezydencji wêgierskiej, takich jak sytuacja Romów,
kwestie ró¿norodnoœci kulturowej, my z perspektywy polskiej w ramach prezydencji nie bêdziemy
podnosiæ, niemniej jednak niew¹tpliwie one s¹
priorytetem politycznym rz¹du wêgierskiego, co
my oczywiœcie szanujemy. Tak jak powiedzia³em,
na najbli¿sz¹, najszersz¹ wspó³pracê liczymy
w obszarze energetycznym i w zakresie Partnerstwa Wschodniego.
Jeœli chodzi o Turcjê – pyta³ o to pan senator
Andrzejewski – to sytuacja jest trudna, dlatego ¿e
Turcja nie otworzy³a ¿adnego obszaru negocjacji
w trakcie tego pó³rocza, czyli podczas prezydencji
belgijskiej. By³y nadzieje na to, ¿e mo¿e obszar polityki spo³ecznej zostanie otwarty, ale to siê nie
uda³o. Nie bêdê ukrywa³, ¿e w tej chwili sytuacja
w niektórych krajach Unii Europejskiej jest bardzo nieprzychylna cz³onkostwu Turcji. Nie bêdê
te¿ ukrywa³, ¿e kwestia Turcji i jej akcesji bêdzie
zapewne u¿ywana w niektórych krajach w ramach kampanii wyborczych. W zwi¹zku z tym
w przysz³ym roku, 2012, temat ten bêdzie obci¹¿ony bardzo du¿ym baga¿em emocji i bêdzie
bardzo trudno… Niemniej Polska chcia³aby, aby
przed Turcj¹ drzwi do Unii Europejskiej by³y otwarte, chcia³aby te¿ staraæ siê maksymalnie ograniczyæ negatywne sygna³y i wzmacniaæ te pozytywne. Jeœli proces akcesji lub proces otwierania
obszarów negocjacyjnych bêd¹ utrudnione, to
chcielibyœmy, ¿eby przynajmniej partnerstwo
strategiczne z Turcj¹ nabiera³o kolorów i konkretnych kszta³tów. Uwa¿amy, ¿e i Turcja, i Unia Europejska mog¹ bardzo wiele zyskaæ. Bolejê tak¿e
nad tym, ¿e wspó³praca NATO – Unia Europejska
jest zablokowana z powodu problemu cypryjskiego. Uwa¿am, ¿e to jest kwestia, która bardzo os³abia Uniê Europejsk¹. My na pewno bêdziemy
dzia³aæ w takim kierunku, aby tê sytuacjê zmieniæ, odblokowaæ to. Wszyscy jednak wiemy, ¿e to
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nie s¹ proste sprawy, one ci¹gn¹ siê ju¿ od kilku
dekad, a postêpu niestety brak. Nie zmienia siê
zaœ nic w kwestii naszej dobrej woli, jeœli chodzi
o wsparcie aspiracji tureckich.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz proszê o zadawanie pytañ pana senatora
Gogacza.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, odpowiadaj¹c na pytanie,
wspomnia³ pan o rozwoju Unii Europejskiej na linii pó³noc – po³udnie, mnie zaœ interesuje rozwój
Unii Europejskiej na linii zachód – wschód,
w kontekœcie Lubelszczyzny, któr¹ reprezentujê.
Maj¹c tu na wzglêdzie w³aœnie Lubelszczyznê,
chcia³bym zapytaæ, czy nie uwa¿a pan, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem dla rozwoju infrastruktury na
LubelszczyŸnie by³yby dzia³ania zmierzaj¹ce do
w³¹czenia Ukrainy do pañstw cz³onkowskich Unii
Europejskiej. Ja zdajê sobie sprawê z Partnerstwa Wschodniego, niemniej jednak wydaje siê,
¿e w celu udro¿nienia granicy wschodniej, szczególnie na odcinku granicy z Ukrain¹, wejœcie
Ukrainy do Unii by³oby najlepszym rozwi¹zaniem. A tymczasem obserwujemy ostatnio brak
rozwoju infrastruktury na LubelszczyŸnie. Na
przyk³ad infrastruktura kolejowa, która do tej pory tam by³a, teraz jest, ¿e tak powiem, wyprowadzana. Te dzia³ania krajowe œwiadczy³yby o tym,
¿e pañstwo polskie – gdy pomyœlimy hipotetycznie
– nie zak³ada, i¿ Ukraina mo¿e wejœæ do Unii. Gdyby bowiem to zak³ada³o, to wówczas rozbudowywalibyœmy tê infrastrukturê. Ta sprawa mo¿e dziwiæ równie¿ w kontekœcie Euro 2012, zw³aszcza ¿e
wydaje siê, i¿ fakt wystêpowania wspólnie
z Ukrain¹ w roli gospodarzy Euro by³ sygna³em tego, ¿e kierunek rozwoju Unii Europejskiej w stronê Ukrainy bêdzie wyraŸnie obecny. Proszê wiêc
mi powiedzieæ: jak udro¿nimy granicê wschodni¹,
która jest prawie jak œciana, jeœli nie poprzez wejœcie Ukrainy do Unii Europejskiej? W jaki inny
sposób Unia Europejska mog³aby udro¿niæ granicê wschodni¹? Przecie¿ taka granica jak obecna
granica wschodnia nie powinna istnieæ w Unii
Europejskiej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.

Panie Ministrze, z regu³y jest tak, ¿e ka¿da prezydencja w swoich priorytetach umieszcza kwestie dotycz¹ce poszerzenia Unii Europejskiej.
W pana wyst¹pieniu tutaj, w Senacie, zabrak³o
poruszenia tego zagadnienia. Czy to znaczy, ¿e
w czasie polskiej prezydencji w Unii ta kwestia nie
bêdzie odgrywa³a wiêkszego znaczenia, czy te¿
mo¿e jest tak, ¿e teraz w obliczu kryzysu, który
dotkn¹³ kraje Unii Europejskiej, sprawy dotycz¹ce poszerzenia Unii zosta³y odsuniête na jakiœ
póŸniejszy czas, nie s¹ znacz¹ce czy wrêcz priorytetowe.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Iwan.

Senator Stanis³aw Iwan:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, chcia³bym pana prosiæ, ¿eby
pan przekaza³ parê informacji co do tego, czy
w czasie naszej prezydencji bêdziemy siê zajmowali sprawami dotycz¹cymi relacji miêdzy NATO
a si³ami obronnymi Unii i ca³¹ t¹ polityk¹ obronn¹. Pytam o to, bo w kontaktach parlamentarnych z przedstawicielami na przyk³ad Francji
i Niemiec mamy do czynienia z tym, ¿e pewne stanowiska s¹ zupe³nie ró¿ne. I stale jesteœmy pytani przez Francuzów o sprawê potrzeby wzmocnienia niezale¿nej linii obronnej Unii Europejskiej, o uniezale¿nienie siê od NATO i, w domyœle, od Ameryki – tak to rozumiemy. Jakie jest
w tej kwestii nasze stanowisko, czy w ogóle Polska siê bêdzie tym zajmowa³a w okresie swojej
prezydencji?
I drugie pytanie, bardzo szczegó³owe. Chodzi
o te tak zwane korytarze, o których by³a tu ju¿ mowa. Od dawien dawna podnoszona jest, przynajmniej przez, powiedzia³bym, zachodni¹ czêœæ Polski, propozycja dotycz¹ca korytarza Skandynawia – Ba³kany, na bazie trasy S3 ze Szczecina
przez Zielon¹ Górê, Wroc³aw, na bazie te¿ linii kolejowej, przebiegu Odry, bo wchodzi tu w grê równie¿ kana³, po³¹czenie Odra – Dunaj. Ta sprawa
raz po raz wraca. Zabiegi, nawet plany zwi¹zane
z realizacj¹ tego korytarza, z wpisaniem tego korytarza na listê korytarzy europejskich, maj¹ swoje
odzwierciedlenie w dokumentach wojewódzkich,
w ró¿nych strategiach, ale nie bardzo widaæ, ¿eby
ta sprawa posuwa³a siê do przodu. Czy jest w ogóle szansa na realizacjê tego, czy te¿ trzeba sobie
jasno powiedzieæ, ¿e nie ma co sobie tym g³owy zawracaæ?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.
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Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o Ukrainê, Uniê Europejsk¹ i udro¿nienie jej granicy wschodniej, to oczywiœcie kwestia ewentualnego cz³onkostwa Ukrainy jest kwesti¹ d³ugofalow¹. Przede wszystkim musia³yby tu
zaistnieæ dwa podstawowe elementy, mianowicie
po stronie Unii Europejskiej wola dania Ukrainie
perspektywy cz³onkostwa, a po stronie ukraiñskiej
wola podjêcia wszystkich wysi³ków, aby to wszystko by³o realne. Ale co do obu tych przypadków
mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, czy taka wola istnieje.
Myœlê jednak, ¿e jeœli chodzi o ruch graniczny, to
s¹ pewne pozytywne elementy. Przede wszystkim
podczas szczytu Unia – Ukraina pod koniec listopada przyznano Ukrainie plan dzia³ania w sprawie
ruchu bezwizowego, co jest pierwszym krokiem do
liberalizacji wizowej. Oczywiœcie teraz pi³ka jest
w du¿ej mierze po stronie Ukrainy. I jest pytanie,
na ile Ukraina bêdzie w stanie ten plan zrealizowaæ, czyli podj¹æ ró¿nego rodzaju dzia³ania, które
spowoduj¹, ¿e Unia bêdzie mog³a podj¹æ, w przysz³oœci w miarê nieodleg³ej, decyzje o liberalizacji
wizowej. Oczywiœcie ja nie lekcewa¿ê ró¿nych
zwi¹zanych z tym wyzwañ politycznych, bo niew¹tpliwie w Unii Europejskiej tematyka liberalizacji wizowej jest w tej chwili jednym wielkim tabu,
w niektórych krajach wrêcz trudno o tym dyskutowaæ, poniewa¿ reakcje na ten temat s¹ alergiczne.
Niemniej jednak my mamy nadziejê, ¿e w perspektywie kilku lat to siê zmieni. Ja zreszt¹ mam nadziejê, ¿e po Euro 2012 Ukraina bêdzie mia³a trochê lepsz¹ ni¿ na razie prasê w Europie, a wiêc ¿e
bêdzie ona postrzegana w wiêkszym stopniu jako
potencjalny kandydat do cz³onkostwa. Mam te¿
nadziejê, ¿e do tego momentu Ukraina wejdzie
w uk³ad stowarzyszeniowy z Uni¹ Europejsk¹
i podpisze umowê o wolnym handlu – to by³yby
bardzo znacz¹ce sygna³y.
Sprawa rozszerzenia Unii Europejskiej. Ja rzeczywiœcie nie wspomnia³em o rozszerzeniu, ale my
mamy… Konkretnie s¹ trzy elementy, o których
mogê powiedzieæ. Po pierwsze, prawdopodobnie
w trakcie polskiej prezydencji nast¹pi podpisanie
traktatu akcesyjnego z Chorwacj¹. Myœlê, ¿e negocjacje w tej sprawie mog¹ siê zakoñczyæ realnie pod
koniec prezydencji wêgierskiej, jeœli wszystkie strony bêd¹ mia³y do tego wolê. I wtedy podpisanie traktatu nast¹pi w drugiej po³owie roku. Po drugie,
myœlê, ¿e jest du¿a szansa na to, by negocjacje z Islandi¹ zosta³y zakoñczone w trakcie polskiej prezydencji. I po trzecie, jest te¿ scenariusz optymistyczny, który zak³ada, ¿e w trakcie polskiej prezydencji
bêdziemy mogli rozpocz¹æ negocjacje akcesyjne z a¿
trzema krajami Ba³kanów Zachodnich, czyli z Serbi¹, Macedoni¹ i Czarnogór¹ – ale, jak mówiê, jest to
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scenariusz optymistyczny, co nie znaczy, ¿e jest realistyczny, a wiêc ja nie chcê w tej sprawie sk³adaæ
¿adnych zapewnieñ, bo realizacja zale¿y od wielu
czynników, to znaczy od tego, co te kraje s¹ w stanie
zrealizowaæ na przestrzeni najbli¿szych miesiêcy,
od woli politycznej Unii, a tak¿e od kwestii kryteriów, które te kraje musz¹ spe³niæ, aby uzyskaæ decyzjê o rozpoczêciu negocjacji. Ale nie wykluczam,
¿e taki scenariusz siê spe³ni. I to oczywiœcie by³by to
scenariusz bardzo dobry.
Sprawa NATO i wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹.
My chcielibyœmy, ¿eby w trakcie polskiej prezydencji odby³a siê dyskusja na temat tego, jak Unia
i NATO maj¹ wspó³pracowaæ. Bo w tej chwili – i to
jest paradoksalne, wrêcz absurdalne – nie ma porozumienia miêdzy Uni¹ i NATO co do tego, jak ma
wygl¹daæ ich wspó³praca w sytuacji, kiedy obie te
organizacje s¹ obecne na jakimœ terenie, na przyk³ad w Afganistanie czy w Kosowie. Po prostu takiego porozumienia nie ma, bo tradycyjnie by³o
ono blokowane z jednej strony przez Turcjê,
a z drugiej strony przez Grecjê i Cypr. W zwi¹zku
z tym my chcielibyœmy, ¿eby taka dyskusja siê odby³a i ¿eby jakieœ porozumienie w tej sprawie zosta³o wypracowane. My jednak nie bêdziemy dyskutowaæ o tym, w jaki sposób tworzyæ – powiem to
w cudzys³owie – europejsk¹ armiê, która mia³aby
zast¹piæ si³y reagowania NATO czy te¿ zdolnoœci
bojowe NATO, dlatego ¿e Polska uwa¿a, i¿ g³ówn¹
polis¹ bezpieczeñstwa dla œwiata Zachodu jest Sojusz Pó³nocnoatlantycki. Wspólna polityka bezpieczeñstwa i obrony mo¿e byæ drug¹ polis¹ bezpieczeñstwa, niemniej jednak Unia Europejska z natury rzeczy – to znaczy poniewa¿ jest wspó³tworzona tak¿e przez kraje neutralne, kraje, które nie s¹
zainteresowane rozwojem wspólnych zdolnoœci
bojowych – nie ma raczej nawet szans na to, ¿eby
kiedykolwiek zast¹piæ NATO, jeœli chodzi o tak
zwane twarde bezpieczeñstwo. Nie wykluczam, ¿e
w perspektywie kilku lat dojdzie do jakiejœ wzmocnionej wspó³pracy w obszarze obrony czy do
wspó³pracy strukturalnej miêdzy kilkoma, kilkunastoma krajami Unii Europejskiej, ale to na pewno bêdzie bazowa³o na zasadach komplementarnoœci dzia³añ z NATO. Ja nie wyobra¿am sobie,
zw³aszcza w sytuacji ciêæ bud¿etowych i oszczêdnoœci bud¿etowych, ¿eby ktokolwiek da³ zgodê na
to, by duplikowaæ dzia³ania. Raczej przeciwnie,
trzeba je bardziej integrowaæ.
Kwestia korytarzy. Jak ju¿ mówi³em, debata
o tych korytarzach bêdzie w przysz³ym roku, bêdzie to te¿ okazja, ¿eby dyskutowaæ o tym wspominanym tu korytarzu na zachodzie Polski. Myœlê, ¿e
polski rz¹d bêdzie tê kwestiê stawia³, dzisiaj jednak trudno oceniæ, czy ta sprawa zostanie przyjêta, bo liczba korytarzy strategicznych w Europie
bêdzie ograniczona. Tak wiêc ja dzisiaj nie jestem
w stanie naszych szans oceniæ. Minister Grabarczyk ma zdecydowanie wiêksz¹ wiedzê na temat
tego, na ile szanse na to s¹ w tej chwili realne.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Szewiñski.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym zadaæ pytanie dotycz¹ce polityki
wschodniej. Czy w ocenie pana ministra w ramach polityki wschodniej powinna nast¹piæ pewna liberalizacja w stosunkach miêdzy Uni¹ a Bia³orusi¹? I co by by³o lepsze dla Polski, a tak¿e dla
Polaków mieszkaj¹cych na Bia³orusi?
I drugie pytanie. Czy pod przewodnictwem Polski Unia otworzy jakieœ nowe obszary negocjacyjne zwi¹zane ze zmierzaniem do ratyfikacji nowego
uk³adu o partnerstwie miêdzy Bruksel¹ a Moskw¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy prezydencja Polski bêdzie skutkowa³a zajêciem siê
zadeklarowan¹ w traktacie lizboñskim zasad¹ solidarnoœci energetycznej? Chodzi o to, ¿eby w œlad
za t¹ deklaracj¹ wprowadziæ konkretne rozwi¹zania prawne, które by gwarantowa³y przestrzeganie owej zasady i ustalenie pewnej dywersyfikacji
dostaw gazu, ropy naftowej tak, ¿eby wszystkie
pañstwa czu³y siê bezpieczne i mia³y zagwarantowane dostawy tych surowców.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze nie by³oby polskiej prezydencji
bez zaanga¿owania finansowego ze strony bud¿etu pañstwa. Wiem, ¿e ju¿ w bud¿ecie na rok bie¿¹cy, 2010, miêdzy innymi w bud¿etach Ministerstwa Œrodowiska czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by³y zagwarantowane pewne œrodki na przygotowania do polskiej prezydencji. Czy pan minister dysponuje wiedz¹, jakie
œrodki w bud¿ecie pañstwa bêd¹ przeznaczone na
wszelkie dzia³ania w poszczególnych resortach,
nie tylko w KPRM , ale we wszystkich ministerstwach? Po prostu ile bêdzie kosztowa³a polski
rz¹d, Polskê, Polaków prezydencja w Unii Europejskiej w drugiej po³owie 2011 r.?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, to by³a kolejna trójka. Proszê
bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o pytania pana senatora Szewiñskiego, liberalizacjê w stosunkach z Bia³orusi¹… No,
w tej chwili wszyscy czekamy na wynik wyborów, to
znaczy mo¿e nie tyle na wynik wyborów, ile na to…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …jakie bêd¹ elementy oko³owyborcze.)
…jak przebiegn¹ wybory na Bia³orusi 19 grudnia. Mam nadziejê, ¿e bêd¹ stanowi³y one wyraŸny postêp w stosunku do kampanii wyborczych
i wyborów, które mia³y miejsce na przestrzeni
ostatnich piêtnastu lat. I myœlê, ¿e w du¿ej mierze
od tego bêdzie zale¿a³a szansa Bia³orusi na lepsz¹, bli¿sz¹ wspó³pracê z Uni¹ Europejsk¹.
Unia Europejska, zreszt¹ pod polskim wp³ywem, stosuje bardzo, jak s¹dzê, rozwa¿n¹ politykê wobec Bia³orusi, czyli pokazuje otwartoœæ, ale
jednoczeœnie twardo domaga siê postêpu, jeœli
chodzi o prawa obywatelskie, prawa cz³owieka
i stosowanie regu³ demokratycznych. Dzisiaj
trudno jest mi oceniæ, czy akurat w drugiej po³owie przysz³ego roku to ocieplenie stosunków
z Bia³orusi¹ bêdzie bardziej intensywne ni¿ dzisiaj. Polska oczywiœcie liczy³aby bardzo na to, ¿e
Bia³oruœ bêdzie pod¹¿a³a w kierunku europejskim. Chcielibyœmy – to jest na pewno wielka
szansa dla Bia³orusi – szybkiej modernizacji
i szybkiej transformacji tego kraju ukierunkowanych europejsko, tego, ¿eby Bia³oruœ podjê³a takie decyzje strategiczne, które by œwiadczy³y o jej
woli zmierzania w kierunku Zachodu. Myœlê, ¿e
tego typu rozwój wypadków, którego byœmy chyba
wszyscy sobie ¿yczyli, mia³by na pewno bardzo
pozytywne skutki dla mniejszoœci polskiej. Ale
trzeba te¿ pamiêtaæ o drugiej stronie medalu, to
znaczy o tym, ¿e jeœli w³adze bia³oruskie nie bêd¹
chcia³y dokonaæ tego postêpu, to dla Unii Europejskiej bêdzie oznacza³o to koniecznoœæ pójœcia
w drug¹ stronê i zajêcia bardziej sceptycznego
stanowiska co do wspó³pracy z Bia³orusi¹.
Jeœli chodzi o umowê z Rosj¹, to w tej chwili nak³adaj¹ siê na siebie dwa tory rozmów z Rosj¹:
w sprawie Partnerstwa dla Modernizacji oraz
w sprawie umowy o partnerstwie i wspó³pracy.
Muszê powiedzieæ, ¿e my nie jesteœmy zadowoleni
z tego, jak przebiegaj¹ rozmowy na tym drugim torze. My uwa¿amy, ¿e Rosja i Unia Europejska maj¹ wiele wspólnych interesów, maj¹ wiele powodów, ¿eby mieæ uzgodnione wspólne regu³y,
wspólne zasady wspó³pracy, tak aby rozstrzygn¹æ
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wszystkie kwestie sporne, ale postêpów w tym zakresie nie widzimy. I ja nie bêdê zara¿a³ Wysokiej
Izby jakimœ nadmiernym optymizmem w tej sprawie. Zdaje mi siê, ¿e te rozmowy o partnerstwie
i wspó³pracy bêd¹ wygl¹da³y mniej wiêcej tak jak
do tej pory. Wydaje mi siê, ¿e w tej chwili Rosja postawi³a w wiêkszym stopniu na Partnerstwo dla
Modernizacji, które te¿ jest dobrym projektem,
ale pod warunkiem, ¿e bêdzie projektem ca³oœciowym, który bêdzie stawia³ na ca³oœciow¹ reformê,
modernizacjê Rosji, a nie tylko na transfer technologii do Rosji czy na nowe inwestycje w Rosji.
My dopominamy siê w Unii Europejskiej takiego
ca³oœciowego spojrzenia na wspó³pracê z Rosj¹.
Pan senator Cichoñ pyta³ o solidarnoœæ energetyczn¹. Jak najbardziej mogê potwierdziæ, ¿e te
kwestie zwi¹zane w³aœnie z zewnêtrznymi aspektami polityki energetycznej bêd¹ obecne w trakcie
polskiej prezydencji. W maju lub w czerwcu Komisja Europejska przedstawi swój raport, nastêpnie ministrowie energii bêd¹ siê tym zajmowali,
zapewne we wrzeœniu, a potem te dyskusje bêd¹
kontynuowane byæ mo¿e tak¿e na wy¿szym
szczeblu, w Radzie Europejskiej. Chcia³bym jednak zauwa¿yæ, ¿e mamy do czynienia z istotnym
postêpem. Legislacja o bezpieczeñstwie dostaw
gazu, która wejdzie w ¿ycie w marcu, jest istotnym
postêpem, a tak¿e sposób, w jaki przebiega³y negocjacje Polski z Rosj¹, w które by³a zaanga¿owana Komisja Europejska, jest ewenementem, pozytywnym zjawiskiem, które œwiadczy o tym, ¿e
kwestie zewnêtrznej polityki energetycznej s¹
w tej chwili o wiele bardziej powa¿nie traktowane
w Unii Europejskiej.
Wreszcie pan senator Skurkiewicz pyta³ o bud¿et prezydencji. Bud¿et prezydencji opiera siê na
programie wieloletnim, który jest rozpisany na
trzy lata: 2010, 2011 i 2012. Oczywiœcie gros
œrodków jest przewidzianych na rok 2011. W programie wieloletnim jest zapisanych 411 milionów z³, ale z tego 10%, czyli oko³o 40 milionów z³,
to s¹ œrodki pozabud¿etowe, czyli to s¹ koñcówki
ró¿nych funduszy europejskich, pharowskich,
które by³y w dyspozycji jeszcze UKIE i które my
przeznaczyliœmy na przygotowania do prezydencji. Do tego dochodzi parê milionów z³otych – ja teraz z pamiêci nie powiem ile, ale parê milionów –
które s¹ pozyskane z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego na szkolenia urzêdników, które w tej
chwili ju¿ siê koñcz¹. I jest jeszcze 0,5 miliona z³
z Unii, z frankofonii, na szkolenia z jêzyka francuskiego. Tak wiêc zaanga¿owane œrodki bud¿etu
pañstwa to jakieœ 380 milionów z³.
Gdy siê spojrzy na inne prezydencje, to okazuje
siê, ¿e to jest mniej wiêcej porównywalny koszt.
Prezydencje francuska czy niemiecka mia³y wiêksze bud¿ety. Francuska mia³a bud¿et w wysokoœci 180 milionów euro, z kolei prezydencja czeska
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mia³a na ten cel 110 milionów euro. Zatem bud¿et
naszej prezydencji jest, powiedzmy, dosyæ œredni,
ale my szacujemy, ¿e oczywiœcie na wszystko wystarczy. I jeœli ten bud¿et bêdzie wykonany, to ja
nie widzê ¿adnych problemów z realizacj¹ celów
prezydencji.
Myœlê te¿, ¿e przynajmniej kilka milionów z³otych zaoszczêdzimy dziêki partnerstwu z biznesem, poniewa¿ mamy oferty z przedsiêbiorstw,
które oznaczaj¹, ¿e na niektóre rzeczy nie bêdziemy musieli wydawaæ pieniêdzy bud¿etowych, tylko otrzymamy je za darmo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Kolejna trójka: senatorowie Wojciechowski,
Jurcewicz i Skorupa.
Proszê bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Po pierwsze, takie has³owe pytanie: wspólna
polityka rolna a polska prezydencja. Prosi³bym
o rozwiniêcie tego tematu.
I druga sprawa. Chcia³bym powróciæ do kwestii
bezpieczeñstwa europejskiego. Chodzi mi o relacje NATO – Unia Europejska w kwestii tworzenia
wojsk itd., przede wszystkim o ró¿nice. Bo inne
kraje nale¿¹ do Unii, inne nale¿¹ do NATO, ponadto te kraje maj¹, ¿e tak powiem, ró¿ne priorytety obronne, nie wiem, na przyk³ad Szwecja bêdzie mia³a inne priorytety ni¿ Polska. Prosi³bym
o komentarz do tego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Jurcewicz. Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, moje pytanie bêdzie dotyczy³o
gospodarki. Pewne elementy tej tematyki pojawia³y siê wczeœniej, ale z racji sytuacji, jak jest pok³osiem poprzedniego roku… Jakie trzy, cztery zagadnienia z zakresu gospodarki, i czy w ogóle, bêd¹
poruszane w trakcie naszej prezydencji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Czy podczas prezydencji polskiej, wêgierskiej g³ównym
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zadaniem, pewnym priorytetem nie by³aby sprawa Europejskiego Banku Centralnego oraz koordynacji i synergii z centralnymi bankami narodowymi, zmierzaj¹cymi w kierunku zdyscyplinowania rz¹dów w sferze tworzenia bud¿etów w celu
skonsolidowania ca³ej gospodarki Unii Europejskiej na tle gospodarki globalnej? Chodzi o konkurencjê z Chinami, z Indiami czy te¿ ze Stanami
Zjednoczonymi. Czy nasza prezydencja nie powinna siê w g³ównej mierze skupiæ na tym priorytecie zwi¹zanym z finansami ca³ej Unii Europejskiej i ca³¹ gospodark¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Dziêkujê.
Ja dzisiaj ju¿ du¿o mówi³em o wspólnej polityce
rolnej, wiêc nie wiem, czy mam powtórzyæ to samo, czy...
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê nie
powtarzaæ, tylko dodawaæ nowe elementy.)
Nowe elementy. Myœlê, ¿e w trakcie polskiej
prezydencji bêdziemy mieli dyskusjê na spotkaniu rady ministrów rolnictwa de facto na temat
ca³ego pakietu, ca³ego przegl¹du polityk zwi¹zanych z rolnictwem. Bêdziemy mieli dyskusjê na
temat reformy systemu p³atnoœci bezpoœrednich,
rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju odnawialnych Ÿróde³ energii na tych terenach, a tak¿e na
temat zasad dotycz¹cych wspólnej polityki rybackiej. To bêdzie tak naprawdê moment kulminacyjny tych dyskusji, choæ rozstrzygniêcia nie zapadn¹ przed rozstrzygniêciami w sprawie unijnego bud¿etu wieloletniego, bo jest to po prostu niemo¿liwe. Mnie siê wydaje, ¿e w obszarze rolnictwa
bêdziemy mieli do czynienia z tendencj¹ do, powiedzmy, konserwowania obecnych rozwi¹zañ.
Sytuacja jest taka, ¿e z jednej strony bardzo wiele
krajów chce utrzymania wspólnotowego charakteru polityki rolnej; oceniam, ¿e przynajmniej
dwadzieœcia jeden krajów tego chce, czyli to ryzyko renacjonalizacji polityki rolnej raczej zostanie
oddalone. Ale z drugiej strony mamy oczywiœcie
zasadnicz¹ sprzecznoœæ pomiêdzy niektórymi
przynajmniej krajami starej Unii Europejskiej
a nowymi krajami, które maj¹ inny system dop³at
bezpoœrednich. I tutaj prawdopodobnie kompromis, który siê ukszta³tuje, bêdzie czymœ poœrodku. Dzisiaj jeszcze nie chcê mówiæ g³oœno, jak on
mo¿e wygl¹daæ, ale wydaje mi siê, ¿e ten kompromis bêdzie bra³ pod uwagê postulaty nowych kra-

jów, które dotycz¹ wyrównania dop³at bezpoœrednich. Nale¿y tu jednak pamiêtaæ, ¿e sytuacja jest
bardzo nierówna, bo portugalski rolnik dostaje
mniej ni¿ polski rolnik, a z kolei grecki rolnik dostaje o wiele wiêcej ni¿ niemiecki rolnik. Tak wiêc
to s¹ naprawdê bardzo skomplikowane sytuacje.
To wcale nie jest tak, ¿e wszystkie kraje starej Unii
Europejskiej maj¹ wy¿sze dop³aty bezpoœrednie
ni¿ kraje nowe. Polski rolnik ma dwa razy wy¿sze
dop³aty, ponad dwa razy wy¿sze dop³aty ni¿ ³otewski rolnik, wiêc ta sytuacja jest dosyæ skomplikowana. Tak¿e to Polska musi braæ pod uwagê w sytuacji, kiedy bêdziemy walczyli o dwa filary wspólnej polityki rolnej, bo przecie¿ Polsce zale¿y te¿ na
bardzo du¿ym i powa¿nym instrumencie, jakim
jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli
drugi filar wspólnej polityki rolnej, z którego Polska w du¿ym stopniu korzysta. Ten filar opiera siê
na kryteriach spójnoœci, czyli im kraj jest biedniejszy, tym w wiêkszym stopniu z niego korzysta. W ka¿dym razie, poniewa¿ mamy do czynienia z tak¹ sytuacj¹, ¿e ró¿ne postulaty bêd¹ siê
wzajemnie wyklucza³y, moim zdaniem wynik tych
negocjacji w sprawie kszta³tu wspólnej polityki
rolnej doprowadzi mniej wiêcej do tego, ¿e ona bêdzie wygl¹da³a podobnie jak obecna polityka rolna. Podobnie, z tym zastrze¿eniem, ¿e w sprawie
pierwszego filara dojdzie jednak do pewnej reformy, która bêdzie na korzyœæ nowych krajów cz³onkowskich.
Jeœli chodzi o NATO i Uniê Europejsk¹, to tak
jak mówi³em, naszym celem jest otwarcie drzwi,
czyli chodzi o to, ¿eby NATO i Unia mog³y
wspó³pracowaæ i mieæ wspólne zasady, ustalone
dzia³ania w ró¿nych sytuacjach kryzysowych,
w ró¿nych teatrach wojennych, podczas operacji
wojskowych i operacji stabilizacyjnych. Jednak
myœlê, ¿e rozwój wspólnej polityki bezpieczeñstwa i obrony jeszcze d³ugo, d³ugo nie doprowadzi
do rozwoju zdolnoœci bojowych Unii Europejskiej
jako takiej. Jak pan senator Wojciechowski bardzo s³usznie zauwa¿y³, ró¿ne s¹ priorytety krajów
Unii, ró¿ne s¹ sytuacje konstytucyjne; liczy siê
tak¿e fakt, ¿e w Unii Europejskiej jest kilka krajów neutralnych, a tak¿e kilka krajów, które nie
s¹ i nie bêd¹ nigdy zainteresowane wspólnymi europejskimi zdolnoœciami obronnymi. Wszystko to
powoduje, ¿e ca³a Unia Europejska na pewno nie
stanie siê nigdy organizacj¹ o charakterze bezpieczeñstwa. Ale nie wykluczam, ¿e jakaœ grupa krajów za jakiœ czas podejmie decyzjê o bli¿szej
wspó³pracy. Taka mo¿liwoœæ istnieje.
Pan senator Jurcewicz pyta³ o tematy gospodarcze. Ja powiem tak. No, jeœli rok 2011 bêdzie ju¿
momentem, kiedy ca³a Unia bêdzie mia³a wzrost gospodarczy, to bêdziemy mogli chocia¿ mówiæ, dyskutowaæ o priorytecie polskiej prezydencji, jakim
jest rozwój wspólnego rynku. I tutaj bêdzie dyskusja na temat rozwoju rynków us³ug, rozwoju rynku
wewnêtrznego w obszarze elektronicznym, co w tej
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chwili w ogóle nie funkcjonuje. To po pierwsze. Po
drugie, my bêdziemy t¹ prezydencj¹, która bêdzie
wdra¿a³a po raz pierwszy tak zwany europejski semestr ekonomiczny; chodzi o to w³aœnie, o czym
mówi³ pan senator Skorupa, a wiêc konsolidacjê finansów publicznych. Dyskusja dotycz¹ca wiêkszej
przejrzystoœci, wiêkszej koordynacji gospodarczej
w Unii Europejskiej te¿ w du¿ej mierze po raz pierwszy bêdzie siê odbywa³a w trakcie polskiej prezydencji. Po trzecie, wydaje mi siê, ¿e dobrym momentem mo¿e byæ ta dyskusja na tym forum rynku wewnêtrznego, które w Polsce siê odbêdzie, tak¿e nad
u³atwieniami dla przedsiêbiorstw, nad tym wymiarem wspólnego rynku, który siê wi¹¿e z prawami
przedsiêbiorców i z u³atwieniami dla przedsiêbiorców. Temat od dawna jest znany, ale problemy do
tej pory pozosta³y nierozwi¹zane, wiêc myœlê, ¿e g³ównym tematem tego forum rynku wewnêtrznego
powinny byæ kwestie redukcji obci¹¿eñ biurokratycznych, administracyjnych dla biznesu europejskiego. A po czwarte, wydaje mi siê, ¿e warto tak¿e
pamiêtaæ o tym, i¿ w ramach przygotowania dyskusji o bud¿ecie wieloletnim bêdziemy dyskutowaæ
o przysz³oœci polityki spójnoœci. Ta dyskusja siê teraz rozpoczê³a. Myœlê, ¿e warto, aby ró¿ne organy
w Polsce – tak¿e parlament i parlamentarzyœci
w swojej pracy i kontaktach zagranicznych – bra³y
pod uwagê potrzebê promocji polityki spójnoœci jako Ÿród³a wzrostu gospodarczego. Wszyscy wiemy,
w jakim stopniu polityka spójnoœci przyczyni³a siê
do os³abienia skutków kryzysu chocia¿by w przypadku Polski, ale warto korzystaæ z tych doœwiadczeñ, z tych przyk³adów, warto promowaæ politykê
spójnoœci i te narzêdzia w ramach polityki spójnoœci, które s³u¿¹ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci.
I pytanie pana senatora Skorupy. Mogê tylko
potwierdziæ, ¿e kwestia konsolidacji finansów
publicznych bêdzie rzeczywiœcie stale obecna na
spotkaniach rady Ecofin w trakcie polskiej prezydencji. Myœlê, ¿e do wszystkich w¹tków, które
w tej chwili wi¹¿¹ siê z zarz¹dzaniem kryzysowym, z zarz¹dzaniem stref¹ euro, bêdziemy wracaæ wielokrotnie i przed polsk¹ prezydencj¹,
i w trakcie polskiej prezydencji. Tego tematu nie
da siê unikn¹æ.
Przypominam tak¿e o dyskusji dotycz¹cej rewizji traktatu, który bêdzie prowadzi³ do stworzenia mechanizmu stabilizacji waluty. Proces ratyfikacji bêdzie siê tak¿e toczy³ w trakcie polskiej
prezydencji.
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W tym momencie zamykam listê pytaj¹cych. To
bêdzie ostatnia trójka.
Proszê bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, mam pytanie. Zanim jeszcze
powsta³a Unia Europejska, zosta³ powo³any Trójk¹t Wyszehradzki. W jego sk³ad wchodz¹ teraz
cztery pañstwa, w tym Wêgry. Teraz, w kontekœcie
prezydencji, czêsto przewija siê informacja o Wêgrzech, które wchodz¹ w sk³ad Grupy Wyszehradzkiej. Chcia³bym zapytaæ, czy polska prezydencja stanie siê okazj¹ do tego, ¿eby jeszcze bardziej
wypromowaæ ten uk³ad pañstw? Pañstwa te maj¹
ze sob¹ bardzo du¿o wspólnego. Nie tylko je¿eli
chodzi o geografiê, ale równie¿ je¿eli chodzi o historiê. Wydaje siê, ¿e ³¹czenie siê pañstw w grupy
to czêste zjawisko w Unii Europejskiej. S¹ grupy
powstaj¹ce ad hoc i grupy nastawione na d³u¿sze
wspó³dzia³anie. Czy nie wydaje siê panu, ¿e grupa
pañstw wyszehradzkich to jest wartoœæ, z której
warto skorzystaæ i ¿e warto j¹ jeszcze bardziej wypromowaæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, poruszy³ pan temat rynku wewnêtrznego, w mojej ocenie temat bardzo istotny,
chocia¿by z tego powodu, ¿e transakcje na rynku
elektronicznym wymagaj¹ naprawdê bardzo du¿ej
troski, co pokazuje nasz przyk³ad, czyli bardzo dotkliwa sprawa dopalaczy i handlu internetowego.
Ale moje pytanie dotyczy kwestii zwi¹zanych z harmonizacj¹. Czêœæ pañstw, jak s³ysza³em, jest za
pe³n¹ harmonizacj¹ przepisów w zakresie tego rynku. O ile sobie przypominam stanowisko naszego
rz¹du, to mówi³o siê o harmonizacji mieszanej. Wynika to z ukszta³towanego systemu prawnego itd.
Chcia³bym zapytaæ, czy dalej bêdziemy podtrzymywali stanowisko dotycz¹ce tej mieszanej regulacji
rynku wewnêtrznego i us³ug. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I ostatnie pytanie. Senator Wojciechowski,
proszê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, mamy jeszcze dwóch pytaj¹cych: senatorowie Gogacz i Jurcewicz.
Czy s¹ jeszcze jacyœ inni kandydaci? Senator
Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o generalne stanowisko naszego
kraju, jakie bêdzie prezentowane podczas prezy-
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dencji. Czy stanowisko to jest takie, jak wskazuj¹
sygna³y, które mamy ju¿ obecnie? Chodzi mi na
przyk³ad o wypowiedŸ komisarza do spraw bud¿etu, ¿e bud¿et Unii nale¿y zmniejszyæ, albo o wypowiedŸ jednego z naszych ministrów, ¿e jeœli chodzi
o rolnictwo, to nale¿y wyrównaæ œrodki miêdzy
pierwszym a drugim filarem – pierwszy i drugi filar po 50%. Czy chocia¿by te dwie wypowiedzi nale¿y traktowaæ tak, ¿e one wskazuj¹, ¿e w³aœnie
takie bêdzie nasze stanowisko? Bo wiadomo, ¿e
komisarz jest tam dziêki staraniu naszego rz¹du,
i myœlê, ¿e popiera tak¹ politykê. Czy w tym zakresie bêdzie siê to przek³adaæ na nasz¹ prezydencjê,
czy to stanowisko zostanie zmienione? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o Wyszehrad, to rzeczywiœcie z Wyszehradu jesteœmy bardzo zadowoleni. Uwa¿amy,
¿e to jest bardzo skuteczne forum przygotowania
siê przede wszystkim do spotkañ Rady Europejskiej. Jutro premier Tusk siê spotka z premierami
pañstw Grupy Wyszehradzkiej – po raz kolejny
przewodnicz¹cy Barroso bêdzie goœciem tego
spotkania – przed spotkaniem Rady Europejskiej.
Krótko mówi¹c: tak, jak najbardziej jesteœmy z tego zadowoleni, chcemy z tego korzystaæ. Nie wi¹¿e
siê to jednak tylko z kwesti¹ polskiej prezydencji.
Robimy to teraz, bêdziemy robiæ w trakcie prezydencji i po niej.
Odpowiadam na pytanie pana senatora Jurcewicza. Jeœli chodzi o nasze stanowisko dotycz¹ce
mieszanego podejœcia, to tu nic siê nie zmienia.
Pan senator Wojciechowski pyta³ o stanowisko.
Ja nie znam takiej wypowiedzi Janusza Lewandowskiego i szczerze mówi¹c, trudno mi jest to komentowaæ. Wydaje mi siê, ¿e by³ z nim wywiad,
w którym mówi³ o tym, ¿e w Unii Europejskiej bêdzie siê zmniejsza³ bud¿et na politykê roln¹.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Generalnie…)
¯e generalnie? Nie wiem, ale chyba by to by³a
dosyæ samobójcza wypowiedŸ dla komisarza do
spraw bud¿etu. Mnie siê wydawa³o, ¿e on mówi³
o rolnictwie. W ka¿dym razie, jeœli chodzi o rolnictwo, to mnie siê wydaje, ¿e jemu chodzi³o po prostu o pewien trend. Bo rzeczywiœcie od lat osiemdziesi¹tych czy siedemdziesi¹tych jest taki trend.
W 1984 r. œrodki na rolnictwo stanowi³y 70% bud¿etu, a teraz to jest 40% czy oko³o 40%.

Szczerze mówi¹c, stanowisko w sprawie negocjacji bud¿etowych, wieloletnich ram finansowych to jest coœ, co polski rz¹d musi rozstrzygn¹æ
na etapie wstêpnych negocjacji, a nastêpnie bêdzie musia³ to zrobiæ zaraz po wyborach w 2012 r.
Chodzi tu o decyzje zwi¹zane tak naprawdê z tym,
jak my sami oceniamy skutecznoœæ poszczególnych filarów polityki rolnej. Ja uwa¿am, ¿e drugi
filar polityki rolnej jest równie wa¿ny jak pierwszy. Dop³aty bezpoœrednie oczywiœcie odgrywaj¹
swoj¹ rolê spo³eczn¹ i pewn¹ rolê ekonomiczn¹…
No, moglibyœmy d³ugo dyskutowaæ na temat tego,
jak oceniamy minione szeœæ lat wdra¿ania dop³at
bezpoœrednich w Polsce. Zw³aszcza ¿e jeœli chodzi
o drugi filar, to te¿ mo¿na by wyci¹gn¹æ pewne
wnioski. No ale wydaje mi siê, ¿e nie powinniœmy
specjalnie wzajemnie szachowaæ siê ró¿nymi wypowiedziami, tylko raczej tak naprawdê zastanowiæ siê, jakie powinny byæ polskie priorytety, bo
w 2012 r. trzeba bêdzie ju¿ podejmowaæ decyzje
w tej sprawie, a polski rz¹d – jakikolwiek on bêdzie – bêdzie musia³ w stanowisku zaprezentowaæ
to, co bêdzie naszym priorytetem. Niew¹tpliwie
takim priorytetem bêdzie polityka spójnoœci, ale
i w obszarze polityki rolnej trzeba bêdzie sobie pewne priorytety wyznaczyæ.
W ka¿dym razie w kontekœcie prezydencji nie
mamy zamiaru stawiaæ jakichœ radykalnych postulatów. Myœlê, ¿e wszyscy s¹ œwiadomi, ¿e musz¹ nast¹piæ zmiany w pierwszym filarze polityki
rolnej, ¿e musi byæ przesuniêcie na korzyœæ nowych krajów. Propozycja Komisji z listopada wskazuje na to, ¿e taka potrzeba jest. Co do drugiego filaru, to na pewno na drugi filar bêd¹ na³o¿one nowe obowi¹zki i nowe zadania. Dobrze by by³o wiedzieæ, jakie zadania s¹ korzystne z punktu widzenia rozwoju Polski, a jakie niekoniecznie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Pan senator Wittbrodt, proszê bardzo.

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, chcia³bym podziêkowaæ za to,
¿e temat dotycz¹cy prezydencji jest wprowadzony
na obrady plenarne Senatu. Myœlê, ¿e jest to temat, który bêdzie wraca³ coraz czêœciej, szczególnie w okresie, kiedy bêdziemy tê prezydencjê
sprawowali.
Panie Ministrze, myœlê, ¿e pierwsze pytanie
jest takie – i my powinniœmy je sobie zadaæ – co
w ogóle oznacza prezydencja, co ona mo¿e. Jest
to oczywiœcie przybli¿enie problematyki unijnej
do pañstwa cz³onkowskiego. Zabiegaliœmy
w konwencie i w ró¿nych innych miejscach o to,
¿eby by³a szansa na sprawowanie prezydencji,
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ale wcale nie dlatego, ¿e to by³oby jakieœ rzadko
wystêpuj¹ce wydarzenie. Chodzi te¿ o prezentacjê kraju na poziomie Unii Europejskiej. Ale prezydencja ma jednak ograniczone mo¿liwoœci. I to
nie jest tak, bo wyczuwam tak¹ myœl w pytaniach, ¿e gdy Polska bêdzie sprawowaæ prezydencjê, to bêdzie realizowany polski punkt widzenia, dlatego ¿e przewodzimy. My oczywiœcie
bêdziemy prowadzili obrady, sterowali tym ca³ym uk³adem, ale wszystkie mechanizmy podejmowania decyzji i uwzglêdniania stanowisk ró¿nych pañstw bêd¹ obowi¹zywa³y i ka¿de pañstwo bêdzie mia³o takie same prawa.
Bardzo czêsto rozmawialiœmy z przedstawicielami pañstw doœwiadczonych, sprawuj¹cych
prezydencjê niejeden raz i oni mówili, ¿e na ogó³
d³ugoterminowa agenda Unii Europejskiej
i strategia ca³oœciowa stanowi¹ oko³o 80%, prawie 90% zadañ, które trzeba realizowaæ podczas
prezydencji, bo to jest najwa¿niejsze. To s¹ plany pracy Komisji Europejskiej i wszystkich instytucji unijnych. Mówi¹ tak¿e, ¿e kilka procent
zadañ wi¹¿e siê z problemami, które pojawiaj¹
siê ad hoc, takimi jak chocia¿by kryzys ekonomiczny czy inne groŸne zdarzenia. Kilka procent
jest na to, ¿eby mo¿na by³o podkreœliæ znaczenie
niektórych spraw wa¿nych dla danego pañstwa
sprawuj¹cego prezydencjê. Pañstwo sprawuj¹ce prezydencjê ma trochê inne mo¿liwoœci,
a mnie siê nawet wydaje, ¿e te mo¿liwoœci s¹
mniejsze, po wejœciu w ¿ycie traktatu z Lizbony.
Chodzi o to, ¿e s¹ powo³ane odpowiednie instytucje, takie jak wysoki przedstawiciel. Wysoki
przedstawiciel zajmuje siê sprawami zagranicznymi i wtedy trzeba siê dogadywaæ, gdzie koñczy
siê rola prezydencji i jak ma wygl¹daæ to
wspó³dzia³anie z wysokim przedstawicielem.
Tak ¿e te mo¿liwoœci s¹ limitowane. Proszê pañstwa, my oczywiœcie wspó³dzia³amy w ramach
Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Grupy
Ba³tyckiej, spotykamy siê tak¿e w ramach trio
na poziomie parlamentarnym, gdzie równie¿
mówimy o tym, co nas interesuje, i próbujemy to
wszystko zgraæ. Tak jak ju¿ tutaj mówiono, byliœmy niedawno z panem marsza³kiem w³aœnie
w Budapeszcie i te¿ mówiliœmy o styku pomiêdzy triami i o tym, ¿e nowe pañstwa unijne bêd¹
po sobie, przez ca³y rok sprawowa³y prezydencje. Równie¿ w Senacie realizujemy cykl spotkañ z komisjami bran¿owymi, podczas których
rozmawiamy na temat problematyki mieszcz¹cej siê w ramach tych piêciu czy szeœciu tak
zwanych priorytetów – mo¿na to nazywaæ obszarami priorytetowymi. Spotykamy siê z komisjami bran¿owymi oraz z ministrami bran¿owymi
i dyskutujemy ju¿ nad detalami, je¿eli chodzi
o kwestie gospodarcze, o kwestie rolne. Tak ¿e
takie dzia³ania maj¹ miejsce. Równie¿ w pi¹tek
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odbêdzie siê spotkanie, podczas którego bêdziemy mówili o parlamentarnym wymiarze prezydencji, o tym, co mo¿e parlament, o tym, jak
czerpaæ najwiêcej korzyœci ze wspó³dzia³ania
z ró¿nymi instytucjami i cz³onkami Parlamentu
Europejskiego.
I jeszcze jedno. Nie mo¿na s¹dziæ, ¿e nazwy
tych priorytetów mówi¹ wszystko. One czasami
mówi¹ niewiele, bo wiele kwestii, o które tutaj pytano, jest zawartych na przyk³ad… Je¿eli mówimy
na przyk³ad o stosunkach ze Wschodem,
o wzmacnianiu zewnêtrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej, o wspólnej polityce bezpieczeñstwa czy obrony lub o bud¿ecie – a wiele elementów mieœci siê w temacie bud¿etu – to… Nawet jeœli popatrzymy na to, co robi¹ Wêgrzy… Oni
maj¹ cztery priorytety. Zreszt¹ my na pocz¹tku
te¿ siê troszeczkê denerwowaliœmy, ¿e trudno bêdzie siê dowiedzieæ, jakie to bêd¹ priorytety.
A okazuje siê, ¿e Wêgrzy jutro i pojutrze maj¹
spotkania, podczas których zapadn¹ decyzje, jakie rzeczywiœcie te priorytety bêd¹. Tak wiêc decyzje zapadaj¹ na krótko, na tydzieñ, dwa tygodnie, przed objêciem prezydencji… Przypominam, ¿e ca³y czas mówimy o problematyce, która
siê z tym wi¹¿e. Oni mówi¹ na przyk³ad o wzroœcie
gospodarczym, ale w ramach tego priorytetu jest
równie¿ mowa o kwestiach kryzysu, o kwestiach
zarz¹dzania kryzysowego, o tych mechanizmach,
o które tutaj pytano. Mówi¹ tak¿e o drugim priorytecie – silna Europa. W ramach tego priorytetu
mówi siê o wspólnej polityce rolnej, o polityce
spójnoœci, ale w tym siê mieœci tak¿e has³o „Strategia Europa 2020”. W ramach tego priorytetu
jest wiele podtematów, które dotycz¹ i gospodarki, i edukacji, i innowacji i to wszystko siê mieœci
w haœle: silna Europa. Jest równie¿ priorytet:
Unia Europejska bliska obywatelom. W jego ramach mówi siê o bezpieczeñstwie publicznym,
o inicjatywie obywatelskiej, czyli te¿ o wielu kwestiach, których na pocz¹tku nie mo¿na by³o siê
domyœliæ. I wreszcie czwarty priorytet, dotycz¹cy
rozwi¹zywania kwestii globalnych, w ramach którego znajduj¹ siê kwestie rozszerzenia. My o tym
te¿ mówimy, ale to siê mieœci w haœle „rozwi¹zywanie problemów globalnych i Unia w skali globalnej”. Jeœli mowa o poszerzaniu obszaru wartoœci, bezpieczeñstwa itd., to jest w tym zawarta
tak¿e Europejska S³u¿ba Dzia³añ Zewnêtrznych.
Nie chcê przed³u¿aæ, wobec tego skoñczê na
tym, ¿e tematy, o których dzisiaj rozmawiamy, powracaj¹ na posiedzeniach komisji bran¿owych,
na spotkaniach w ró¿nych konfiguracjach. Na
przyk³ad ta wspólna polityka rolna, Panie Marsza³ku, by³a bardzo czêsto poruszana w czasie naszych spotkañ w ramach Trójk¹ta Weimarskiego.
Francja, Niemcy, Polska to kraje zainteresowane
rolnictwem i zdaje siê, ¿e mamy wiele wspólnego,
jeœli chodzi o tê kwestiê. Tak ¿e to bêdzie równie¿
wsparcie w takiej konfiguracji. Dziêkujê bardzo.

26

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan marsza³ek Borusewicz, proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, mam wyrzuty sumienia, ¿e
zmusi³em pana do tego, ¿eby pan dzisiaj przyszed³, ale ju¿ wczeœniej od³o¿yliœmy tê dyskusjê.
Tak wiêc Sejm nas wyprzedzi³, chocia¿ dyskusja
na temat priorytetów by³a nasz¹ inicjatyw¹. Dziêkujê panu za przyjœcie, ta sprawa jest dla nas, dla
Polski, dla nas wszystkich, niezmiernie wa¿na.
W przygotowania do prezydencji, w te kierunki
czy nasze priorytety zaanga¿owane s¹ obie Izby
parlamentu. Chcê powiedzieæ, ¿e tak¿e Senat…
Trzy dni temu wróciliœmy z Budapesztu. By³a to
krótka wizyta, która wi¹za³a siê w³aœnie z nasz¹
i wêgiersk¹ prezydencj¹. Muszê powiedzieæ, ¿e
rozmowy by³y bardzo owocne, ¿e nast¹pi³o maksymalne otwarcie. I to jest dla nas szansa. Bardzo
wa¿ne jest to, ¿e Polska bêdzie przewodniczyæ
Unii Europejskiej. Bêdziemy mogli wnieœæ nasz
wk³ad do Unii Europejskiej, bêdziemy mogli pokazaæ, a nawet powinniœmy pokazaæ, tak¿e nasz¹
sprawnoœæ. Kraj nam bliski nie tylko pod wzglêdem historyczny, ale tak¿e ze wzglêdu na po³o¿enie geograficzne i na kierunek, w jakim d¹¿y
w Unii i w Europie… I to daje nam szansê, olbrzymi¹ szansê. Trudno by³o przewidzieæ, ¿e bêdziemy
sprawowali prezydencjê po naszych bratankach
Wêgrach. Mamy szansê, ¿eby te priorytety i zasadnicze sprawy nie by³y promowane przez pó³ roku, ale ¿eby by³y promowane przez rok. I jestem
pewien, ¿e tê szansê wykorzystamy. Nasza dyplomacja parlamentarna, kontakty parlamentarne –
chcia³bym, ¿eby pan na to zwróci³ uwagê – maj¹
swoj¹ wa¿n¹ specyfikê. Oczywiœcie to nie s¹ spotkania premierów, to nie s¹ spotkania prezydentów, ale specyfika tych kontaktów parlamentarnych, tych rozmów jest taka, ¿e bierze w nich
udzia³ tak¿e opozycja. I to jest bardzo istotne. Na
poziomach rz¹dowym i prezydenckim takiej sytuacji nie ma i trudno, ¿eby by³a. Na poziomie parlamentarnym w tych rozmowach bior¹ udzia³
przedstawiciele partii opozycyjnej, którzy nie tylko s³uchaj¹, otrzymuj¹ informacjê, ale tak¿e bior¹ czynny udzia³, czyli kszta³tuj¹… I dlatego o tym
mówiê, a nie po to, ¿eby po prostu chwaliæ siê, co
zrobiliœmy. A jeœli chodzi o te sprawy, to zrobiliœmy dosyæ du¿o. Tu, w Senacie, miesi¹c temu by³o
bilateralne spotkanie poœwiêcone bezpieczeñstwu energetycznemu, czyli temu, co jest naszym
priorytetem. I s³usznie, ¿e bezpieczeñstwo energetyczne, Partnerstwo Wschodnie s¹ naszymi
priorytetami. Jeœli chodzi o te kwestie, to mamy
szansê pójœæ do przodu w taki sposób, ¿e inni ju¿
nie bêd¹ mogli zrobiæ kroku do ty³u. Tendencje

w Unii Europejskiej s¹ ró¿ne, ale my, przewodnicz¹c razem z Wêgrami, tak¹ szansê mamy. Bardzo
istotny jest bud¿et, szczególnie ramy tego bud¿etu. Wiem, ¿e bud¿etu nie ustalimy, ale ramy,
w których ta dyskusja bud¿etowa bêdzie siê toczyæ, mo¿emy ustaliæ. To jest niezmiernie wa¿ne
dla nas wszystkich. Ale to wszystko na zewn¹trz
jest niewidoczne, kwestie bud¿etu, bardzo wa¿na,
chocia¿ ¿mudna dyskusja bud¿etowa jest ma³o
widoczna. Powinniœmy zastanowiæ siê, jakie kwestie zewnêtrzne, ale zwi¹zane z Uni¹, mo¿na spróbowaæ rozwi¹zaæ albo przynajmniej troszkê popchn¹æ do przodu. Myœlê, ¿e do takich spraw nale¿y sprawa Naddniestrza. Moim zdaniem mamy
tu wspólne stanowisko z Wêgrami. Sytuacja jest
nastêpuj¹ca. Rosja chce zbli¿enia z Uni¹ Europejsk¹. Nawet Niemcy postawili pewne warunki dotycz¹ce Naddniestrza. Rosja chce, wiêc mo¿na powiedzieæ: sprawdzam. Myœlê, ¿e nasz¹ rol¹ powinno byæ przynajmniej doprowadzenie do zbli¿enia
miêdzy Ukrain¹ a Rumuni¹. Oba te pañstwa pozostaj¹ w pewnym sporze, który rzutuje na sprawy Naddniestrza i Mo³dowy. Naddniestrze, czyli
czêœæ Mo³dowy, graniczy przecie¿ z Ukrain¹, tam
nie ma granicy z Rosj¹. Mo¿emy mieæ na to wp³yw.
Istotne jest to, jakie stanowisko zajmuje Ukraina,
jakie stanowisko zajmuje Rumunia, tak¿e to, jak
wygl¹daj¹ ich wzajemne stosunki. W tej chwili te
stosunki s¹ niedobre, s¹ z³e. Miêdzy Ukrain¹
a Rumuni¹ panuj¹ z³e stosunki. Jeœli nawet nie
bêdziemy w stanie rozwi¹zaæ tego problemu, to
mo¿emy pokazaæ, ¿e mamy tak¹ chêæ, a niezale¿nie od tego, jak s¹dzê, mo¿emy próbowaæ troszeczkê ten wêze³ rozpl¹taæ.
Kolejna sprawa, zasadnicza, bardzo wa¿na, to
relacje Unia Europejska – NATO. Sytuacja, w której w Afganistanie nie ma ¿adnej wspó³pracy miêdzy strukturami Unii Europejskimi odbudowuj¹cymi Afganistan a strukturami NATO jest dla
wszystkich nie do przyjêcia. Myœlê, ¿e tak¿e trudna do obrony dla Republiki Cypru i dla Turcji.
Jest tu wzajemne zakleszczenie. Jednak Republika Turcji jest akurat w trio. Mo¿e tu mamy szansê, trzeba rozmawiaæ o tej kwestii. Nie stanie siê
tak, ¿e problem przestanie istnieæ, ale mo¿na doprowadziæ do pewnych form wspó³pracy. Mo¿na
do tego nak³oniæ Republikê Cypryjsk¹, bo – jak siê
zdaje – tu jest problem. Stanowisko Turcji jest reakcj¹ na to, co siê dzieje na Cyprze. Ja nie mówiê,
kto jest winny, nie wskazujê winnych. Nie zmienia
to faktu, ¿e sytuacja jest fatalna, a my mamy interesy, mamy ¿o³nierzy w Afganistanie. Jest
wspó³praca miêdzy poszczególnymi pañstwami,
a nie ma jej miêdzy dwiema podstawowymi organizacjami.
Na Wêgrzech, w Budapeszcie przedstawiono
plan po³¹czenia Pó³noc – Po³udnie. Faktycznie,
jest to dla nas bardzo interesuj¹ce, korytarz karpacki, ale nie tylko, choæ ze zrozumia³ych powodów Wêgrzy mówili w szczególnoœci o korytarzu
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karpackim, gdy¿ prowadzi on po prostu przez
centrum Wêgier. To jest dla nas bardzo interesuj¹ce, tak¿e ze wzglêdu na perspektywê Chorwacji.
Wszystkie korytarze, i paliwowe, i transportowe,
rozwiijanie tych korytarzy dotyczy kierunku
Wschód – Zachód. Jeœli chodzi o Pó³noc – Po³udnie, o korytarze transportowe, o ten kierunek
transportu noœników surowców, czyli gazu, ropy
naftowej, to mo¿na powiedzieæ, ¿e on nie istnieje.
Teraz budujemy czy bêdziemy budowali interkonektor z Czechami. Chcieliœmy budowaæ ze S³owacj¹, ale S³owacja siê nie zgodzi³a, ma inne priorytety, a oczywiœcie obie strony musz¹ siê na to
zgodziæ. W ka¿dym razie robimy to z Wêgrami i ten
kierunek jest bardzo istotny. Uwa¿am te¿, ¿e
w zwi¹zku z tym, ¿e Chorwacja ma szanse wst¹piæ
do Unii Europejskiej, powinniœmy utrzymywaæ
stosunki z Chorwacj¹ na wysokim poziomie. Potrzebne s¹ wizyty w Chorwacji, i prezydenta, i premiera, bo na tym poziomie buduje siê stosunki.
Chorwacja jest naszym naturalnym sojusznikiem
w zasadzie we wszystkich kwestiach i dobrze by
by³o, ¿eby by³a tym sojusznikiem równie¿ po
wst¹pieniu do Unii Europejskiej. Je¿eli nie bêdziemy o to zabiegaæ teraz, to znacznie trudniej
bêdzie o to zabiegaæ po jej przyst¹pieniu do Unii.
Sprawa korytarza karpackiego jest bardzo interesuj¹ca.
Dla nas przyst¹pienie Chorwacji powinno byæ
niejako powtórnym otworzeniem drzwi do Unii
Europejskiej. Unia Europejska, szczególnie stara
jej czêœæ, zamknê³a drzwi. My razem z Wêgrami,
w ogóle ta czêœæ Europy nie ma w tym interesu,
nie ma interesu w tym, ¿eby siê zamykaæ, mimo ¿e
jest biedniejsza. W Polsce nie ma tendencji do tego, ¿eby odrzucaæ Turcjê, odrzucaæ Chorwacjê,
odrzucaæ Ukrainê. Je¿eli my nie bêdziemy o tym
mówiæ, a przestaliœmy o tym mówiæ, to takie tendencje ujawni¹ siê tak¿e w Polsce, nasze spo³eczeñstwo pogodzi siê z tym albo pomyœli: tak, faktycznie, Niemcy tego nie chc¹, Francja tego nie
chce, my o tym nie mówimy, to mo¿e oni maj¹ racjê. Otó¿ oni nie maj¹ racji, z naszego punktu widzenia, tak¿e z punktu widzenia Unii Europejskiej nie maj¹ racji, bo szans¹ dla Unii Europejskiej jest rozszerzenie, rozszerzenie strefy dobrobytu, demokracji. To jest tak¿e szansa dla naszej
gospodarki. Jest tak, ¿e tu siê zyskuje, tu siê traci,
ale ogólnie siê zyskuje. To doskonale widaæ na
przyk³adzie naszego wst¹pienia do Unii. Wówczas
toczy³a siê podobna dyskusja, dyskutowano
w Europie Zachodniej i my dyskutowaliœmy
o tym, gdzie stracimy, gdzie zyskamy. Okazuje
siê, ¿e wszyscy zyskaliœmy, nie tylko my zyskalismy, ale tak¿e Niemcy, Francja, inne kraje te¿ zyska³y. Trzeba o tym mówiæ, tym bardziej ¿e nastêpuje otwarcie drzwi dla Ukrainy, mam na myœli
umowê o stowarzyszeniu, ten plan drogowy doty-
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cz¹cy ruchu bezwizowego. Zatem inne kraje Unii
Europejskiej zgadzaj¹ siê z tym, ¿e powinny byæ
jakieœ propozycje, ¿e powinniœmy podejmowaæ jakieœ kroki w tym kierunku.
Polska w roku 2011 bêdzie mog³a pokazaæ swoj¹ pozycjê, swoj¹ rolê w Unii Europejskiej. To jest
bardzo wa¿ne. Jesteœmy krajem wa¿nym w Unii,
jesteœmy krajem œredniej wielkoœci, który jest
w stanie w przypadku konkretnych spraw tworzyæ koalicje i forsowaæ swoje racje, swoje pomys³y, oczywiœcie bior¹c pod uwagê to, ¿eby te racje
s³u¿y³y wszystkim. Nasze racje s³u¿¹ wszystkim.
Nasze priorytety, które pan wymieni³, bêd¹ s³u¿y³y wszystkim. To s¹ dobre priorytety. Dziêkujê panu za to, ¿e pan je przedstawi³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Panie Ministrze, czy chcia³by siê pan ustosunkowaæ do wypowiedzi w dyskusji?

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz:
Panie Marsza³ku, bardzo krótko. Jeszcze raz
dziêkuj¹c za debatê, chcia³bym tylko powiedzieæ, ¿e mnie bardzo zale¿y na dwóch sprawach. Pierwsza jest taka. Tak jak mówi³em na
pocz¹tku, wydaje mi siê, ¿e w sprawie priorytetów potrzebna jest w Polsce zgoda ponadpartyjna, w roku wyborczym bêdzie to szczególnie istotne. Druga sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ, nawi¹zuje do tego, o czym mówi³ pan marsza³ek Borusewicz. Niew¹tpliwie Polska ma
swoj¹ specjalizacjê w Unii Europejskiej i do tej
specjalizacji zaliczamy wiedzê i kompetencjê
w dziedzinie polityki wschodniej, wiedzê na temat tego regionu. Mimo tego, ¿e czêsto s¹ to
kwestie, które formalnie podlegaj¹ wysokim
przedstawicielom, my staramy siê korzystaæ…
Chocia¿by sprawa Mo³dowy czy Naddniestrza.
Pan marsza³ek s³usznie zwraca³ uwagê, ¿e jest
to kwestia o fundamentalnym znaczeniu dla ca³ej Unii Europejskiej i Polska bêdzie chcia³a odegraæ w tej sprawie tak¹ rolê, jak¹ tylko jest
w stanie odegraæ. Myœlê te¿, ¿e to, o czym pan
marsza³ek mówi³, czyli filozofia otwartoœci, otwartych drzwi, te¿ jest bardzo wa¿ne i niew¹tpliwie powinno znajdowaæ siê na sztandarach Unii
Europejskiej nie tylko w przysz³ym roku, ale
i w dalszych latach, mimo ró¿nych obaw czy
w¹tpliwoœci wyra¿anych w niektórych krajach,
gdzie kwestie otwartoœci, imigracji, liberalizacji
wizowej czy rozszerzenia s¹ postrzegane wy³¹cznie w czarnych barwach. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Powtórzê to, co powiedzia³ pan marsza³ek Borusewicz: dziêkujê panu ministrowi Miko³ajowi
Dowgielewiczowi za przedstawione Senatowi informacje na temat priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii w drugiej po³owie roku 2011. Panie Ministrze, dziêkujemy bardzo.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o kieruj¹cych pojazdami.
Tekst znajduje siê w druku nr 1046, a sprawozdanie w druku nr 1046A.
Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej jest pan senator Stanis³aw
Jurcewicz.
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Gospodarki
Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej przedstawiæ sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 listopada 2010 r. ustawie o kieruj¹cych pojazdami.
Komisja rozpatrzy³a tê ustawê w dniu 8 grudnia.
Jest to przed³o¿enie rz¹dowe.
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o kieruj¹cych pojazdami ma, zgodnie z za³o¿eniami
wnioskodawców, poprawiæ bezpieczeñstwo na
drogach oraz wprowadziæ mechanizmy przeciwdzia³aj¹ce korupcji i innym negatywnym zjawiskom zwi¹zanym z procesem uzyskiwania uprawnieñ do kierowania pojazdami silnikowymi.
Ustawa wdra¿a do krajowego porz¹dku prawnego
postanowienia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia
2006 r. w sprawie praw jazdy oraz dyrektywy
nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstêpnej
kwalifikacji okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy
lub osób, zmieniaj¹cej rozporz¹dzenie Rady Europy nr 3820/85 oraz dyrektywê Rady
91/439/EWG i uchylaj¹cej dyrektywê Rady
76/914/EWG.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, z którym siê zapozna³em, u podstaw decyzji,
zgodnie z któr¹ wnioskodawcy wybrali metodê legislacyjn¹ polegaj¹c¹ na opracowaniu nowego
aktu prawnego obejmuj¹cego swoim zakresem
sprawy uregulowane dotychczas w ustawie prawo o ruchu drogowym… Ustawa o kieruj¹cych
pojazdami okreœla wymagania w stosunku do kieruj¹cych pojazdami silnikowymi, tramwajami,

motorowerami, rowerami i pojazdami zaprzêgowymi; warunki uzyskania dokumentów stwierdzaj¹cych posiadanie uprawnieñ do kierowania
pojazdami; zasady szkolenia osób ubiegaj¹cych
siê o uprawnienia do kierowania pojazdami; warunki sprawdzania kwalifikacji osób ubiegaj¹cych siê o uprawnienia do kierowania pojazdami i kieruj¹cych pojazdami; nadzór nad dzia³alnoœci¹ polegaj¹c¹ na szkoleniu, egzaminowaniu
i nadawaniu uprawnieñ do kierowania pojazdami; zasady przyznawania kierowcom punktów
karnych za naruszanie przepisów o ruchu drogowym.
Dokumentami, które potwierdzaj¹ uprawnienia, s¹, tak jak do tej pory, karta rowerowa i…
Jest pewne novum, które zosta³o wprowadzone
w systemie prawnym – prawo jazdy kategorii AM,
dotycz¹ce kierowania motorowerem lub czteroko³owcem lekkim. S¹ te¿ prawa jazdy kategorii od A1
do T, pozwolenia na kierowanie tramwajem, kierowanie pojazdami szynowymi.
W miejsce dotychczasowej karty rowerowej
wprowadza siê now¹ kategoriê prawa jazdy, AM,
uprawniaj¹c¹ do kierowania motorowerem i czteroko³owcem lekkim. Wiek niezbêdny do uzyskania tej kategorii zosta³ podniesiony z trzynastu do
czternastu lat. Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM bêdzie ukoñczenie kursu oraz
z³o¿enie egzaminu pañstwowego. Karty motorowerowe bêd¹ wydawane na podstawie przepisów
prawa o ruchu drogowym i zachowuj¹ wa¿noœæ do
ukoñczenia przez ich posiadacza osiemnastego
roku ¿ycia.
Myœlê, ¿e warto wspomnieæ o nowych kategoriach. W zakresie uprawnieñ do kierowania pojazdami motocyklowymi w ustawie zaproponowano
wprowadzenia prawa jazdy kategorii A2, poœredniej miêdzy istniej¹cymi ju¿ kategoriami A1 i A.
Prawo jazdy nowej kategorii bêdzie uprawnia³o do
prowadzenia motocykli o mocy przekraczaj¹cej
35 kW – to ju¿ ciekawostka techniczna – i stosunku mocy do masy w³asnej nie przekraczaj¹cym
0,2 kW/kg. Aby uzyskaæ uprawnienia do prowadzenia motocykli o wiêkszej mocy silnika, kierowca bêdzie musia³ uzyskaæ i posiadaæ przez co najmniej dwa lata prawo jazdy na mniejsze motocykle – kategorii A1 w wieku szesnastu lat lub A2
w wieku osiemnastu lat. W przypadku, gdy kierowca nie bêdzie mia³ dwuletniej praktyki w prowadzeniu motocykli na podstawie prawa jazdy
kategorii A1 lub A2, do uzyskania bezpoœredniego
dostêpu do prawa jazdy kategorii A, uprawniaj¹cego do jazdy na motocyklach o najwiêkszej mocy silnika, konieczne bêdzie ukoñczenie dwudziestego czwartego roku ¿ycia.
Myœlê, ¿e wskazane jest, aby w tym omówieniu
powiedzieæ o sprawach wi¹¿¹cych siê z prawem
do otrzymania prawa jazdy. W myœl art. 12 prawa
jazdy nie otrzyma osoba, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywn¹ formê uza-
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le¿nienia od alkoholu lub œrodka dzia³aj¹cego podobnie do alkoholu. Wspominam o tym elemencie
dlatego, i¿ ten temat by³ poruszany na posiedzeniu komisji, gdzie pad³o pytanie, w jaki sposób, na
podstawie jakich badañ mo¿na okreœliæ, czy ktoœ
jest uzale¿niony. Ponadto prawa jazdy nie otrzyma osoba, co do której orzeczono prawomocnym
wyrokiem s¹du zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, osoba, co do której wydano decyzjê
o cofniêciu uprawnienia, a tak¿e posiadaj¹ca inny
dokument stwierdzaj¹cy uprawnienia do kierowania pojazdem.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê, porównaæ z aktualnym stanem prawnym to, ¿e wprowadzono instytucjê okresu próbnego. W rozmowach, akurat nie
na posiedzeniu komisji, ale w innych sytuacjach,
pojawia³y siê przyk³ady innych pañstw Unii Europejskiej, gdzie wystêpuje podobna sytuacja. Zgodnie z art. 91 okres próbny dla osoby, która po raz
pierwszy uzyska³a prawo jazdy kategorii B, bêdzie
trwa³ dwa lata, pocz¹wszy od dnia wydania dokumentu. W okresie próbnym kierowca bêdzie zobowi¹zany odbyæ miêdzy czwartym a ósmym miesi¹cem, licz¹c od dnia otrzymania prawa jazdy,
kurs dokszta³caj¹cy w zakresie bezpieczeñstwa
ruchu drogowego oraz praktyczne szkolenie w zakresie zagro¿eñ w ruchu drogowym, a tak¿e przez
pierwsze osiem miesiêcy kierowaæ wy³¹cznie pojazdem oznakowanym z ty³u i z przodu symbolem
liœcia klonowego. Ponadto przed up³ywem ósmego
miesi¹ca okresu próbnego kieruj¹cemu pojazdem
zabrania siê przekraczania prêdkoœci 50 km/h na
obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem
zabudowanym, podejmowania pracy zarobkowej
w charakterze kierowcy pojazdu okreœlonego
w prawie jazdy kategorii B oraz osobistego wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej polegaj¹cej na
kierowaniu takim pojazdem. W wyniku tej ustawy,
na podstawie art. 92, starosta mo¿e wydaæ decyzjê
administracyjn¹ o przed³u¿eniu okresu próbnego
o kolejne dwa lata, je¿eli w trakcie trwania tego
okresu próbnego kierowca pope³ni³ dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji
stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi
lub prawomocnymi wyrokami s¹dów. Kierowca
zostanie tak¿e skierowany na badania psychologiczne. W razie pope³nienia w okresie próbnym
trzech wykroczeñ lub jednego przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji starosta cofnie kierowcy uprawnienie do kierowania pojazdami. W celu podniesienia jakoœci szkolenia kandydatów na kierowców zaproponowano w ustawie
podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uczestnicz¹cych w procesie edukacji kierowcy, podwy¿szenie wymagañ w stosunku do oœrodków
szkolenia kierowców oraz wprowadzanie standardów edukacyjnych okreœlonych przez ministra
w³aœciwego do spraw transportu w drodze rozpo-
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rz¹dzenia. Nadzór nad szkoleniem nale¿eæ bêdzie
do starosty, który w ramach tego nadzoru bêdzie
mia³ pewne uprawnienia, w tym oczywiœcie uprawnienia kontrolne.
Modyfikacji uleg³ tak¿e system przyznawania
punktów za naruszenie przepisów o ruchu drogowym. Tak jak dotychczas, kierowca, który naruszy³ przepisy ruchu drogowego, co zosta³o stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem s¹du, otrzyma liczbê punktów odpowiadaj¹c¹ temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia siê rozstrzygniêcia. Naruszeniu odpowiadaæ
ma okreœlona liczba punktów w skali od 0 do 10
w zale¿noœci od stopnia zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu drogowego i wagi tego naruszenia.
Inaczej jednak ni¿ obecnie, osoba, która uzyska³a
dwadzieœcia cztery punkty, bêdzie kierowana na
badania psychologiczne oraz na kurs reedukacyjny, a nie na egzamin sprawdzaj¹cy jej kwalifikacje. Starosta mo¿e pozbawiæ kogoœ prawa jazdy,
je¿eli w okresie piêciu lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny kierowca taki uzyska ponownie dwadzieœcia cztery punkty.
Istotna jest informacja okreœlona w odpowiednich paragrafach tej¿e ustawy dotycz¹ca wa¿noœci praw jazdy. W zwi¹zku z koniecznoœci¹ wdro¿enia do prawodawstwa polskiego dyrektywy
2006/126 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie praw jazdy w ustawie zaproponowano
nowy wzór prawa jazdy oraz wprowadzono obowi¹zek wymiany krajowych praw jazdy na te wydane zgodnie z nowym wzorem. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegaj¹ wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do
dnia 18 stycznia 2033 r. – tu moja osobista dygresja: nie przypuszcza³em, ¿e przedstawiaj¹c tê
ustawê bêdê podawa³ terminy w tak dalekiej perspektywie – w ramach okreœlonych przez ministra
w³aœciwego do spraw transportu lub w terminie
wczeœniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy. Dokumenty zgodne ze starym wzorem wydaje
siê zaœ do dnia 18 stycznia 2013 r.
Po³¹czone komisje, obraduj¹c nad ustaw¹, pochyli³y siê nad propozycjami poprawek, które
zg³osi³o nasze Biuro Legislacyjne. Szanowni Pañstwo, w wyniku dyskusji, przy akceptacji strony
rz¹dowej przyjêliœmy du¿o poprawek, a dok³adnie: trzydzieœci dziewiêæ. Zawarte s¹ one w druku nr 1046A. W imieniu komisji proszê o ich przyjêcie. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Knosala ma ju¿ pierwsze pytanie
do pana senatora sprawozdawcy. Senator Bisztyga te¿.
Ale to do marsza³ka czy do sprawozdawcy?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nie, ja do pana
marsza³ka.)
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Ja ju¿ to zapisa³em. Na razie zadajemy pytania
sprawozdawcy. Czy s¹ jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? Je¿eli nie, to zamykam listê
pytañ.Pan senator Knosala, proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, chcia³bym odnieœæ siê w pierwszej kolejnoœci do art. 91 ust. 2 pkt 3. Tam jest
taki zapis: kierowaæ wy³¹cznie pojazdem oznakowanym z ty³u i z przodu okr¹g³¹ nalepk¹ barwy
bia³ej z zielonym symbolem liœcia klonowego. Wydaje mi siê, ¿e w stwierdzeniu „kierowaæ wy³¹cznie pojazdem” brakuje co najmniej jednego s³owa.
Pojazd mo¿e byæ bardzo ró¿nie definiowany, jak
wiemy z prawa o ruchu drogowym, to móg³by byæ
nawet motorower, rower itd. Czy na posiedzeniu
komisji by³o rozpatrywane ewentualne rozszerzenie tego okreœlenia, chocia¿by o wyra¿enie „pojazd samochodowy”?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: W którym miejscu?)
W art. 91 ust. 2 pkt. 3. To jest pierwsze pytanie.
Z chêci¹ zg³osi³bym tak¹ poprawkê, ¿eby dookreœliæ to s³owo „pojazd”.
Poza tym chcia³bym zapytaæ, czy w toku dyskusji na posiedzeniu komisji rozwa¿ano umo¿liwienie pocz¹tkuj¹cym kierowcom poruszania siê
z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ 80km/h, a szczególnie
by dotyczy³o to ewentualnie autostrad i dróg ekspresowych, bo wiemy, ¿e tam niebawem dopuszczalna prêdkoœæ bêdzie podniesiona do
140km/h. Wydaje siê, ¿e 80km/h to trochê ma³o
i ¿e ci kierowcy mog¹ wrêcz staæ siê zawalidrogami na drogach ekspresowych i autostradach.
I trzecie pytanie: pan senator mówi³ tutaj
o praktycznym szkoleniu, ale jak dot¹d w art. 94
ust. 2 jest przewidziana tylko jedna godzina tego
szkolenia. Czy komisja myœla³a o tym, ¿eby ten
czas szkolenia zwiêkszyæ chocia¿by o 100%, czyli
do dwóch godzin? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Je¿eli chodzi o wszystkie pytania, które by³ pan
uprzejmy skierowaæ do mnie, to te sprawy nie by³y
tematem posiedzenia. Mogê jedynie krótko wyraziæ swoje zdanie odnoœnie do art. 91. W mojej ocenie pana uwaga jest zasadna, bo trudno na rowerze i motorowerze przykleiæ z ty³u i z przodu symbol liœcia klonu. Ja bêdê g³osowaæ za pañsk¹ poprawk¹, je¿eli ona wp³ynie, i mówiê to publicznie.

Jeœli chodzi o art. 94, to myœlê tak: to jest
okreœlenie ustawowe, jednak je¿eli kierowca nie
czuje siê pewien swoich umiejêtnoœci, to ma mo¿liwoœæ, o ile wiem, we w³asnym zakresie odbyæ dodatkowe szkolenie, oczywiœcie ponosz¹c op³aty.
Zatem pytanie brzmi: czy w ramach tego szkolenia ta godzina jest ustawowo okreœlona? W mojej
ocenie, je¿eli kierowca nie czuje siê pewien, to
sam móg³by zadbaæ o to, ¿eby podnieœæ swoje
kwalifikacje, ale oczywiœcie to jest temat do dyskusji. Nie by³o to tematem obrad komisji, wyra¿am tylko swoje skromne zdanie w tej materii.
Chcia³bym jeszcze tylko dodaæ, skoro nie ma
pytañ, ¿e to jest, proszê pañstwa, ustawa, która
naprawdê obejmuje bardzo wiele kwestii. Do tej
pory przekazywaliœmy do ministerstwa sugestie
dotycz¹ce tego, ¿e przepisy pojawiaj¹ siê zbyt czêsto we fragmentach, tymczasem ta ustawa zawiera dwadzieœcia rozdzia³ów i sto trzydzieœci dziewiêæ paragrafów. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, to jest rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d reprezentuje minister infrastruktury,
Tadeusz Jarmuziewicz, który by³ ju¿ naszym goœciem w dniu wczorajszym.
Panie Ministrze, proszê bardzo. Rozumiem, ¿e
chce pan przedstawiæ stanowisko rz¹du?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Nie, ja oczekujê pytañ…)
To proszê tu podejœæ, bo pytania ju¿ s¹.
Senator Bisztyga, potem kolejno senatorowie:
Banaœ, Dajczak, Majkowski, Bisztyga, Gruszka…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Panie Marsza³ku,
w zwi¹zku z tym, ¿e wiêkszoœæ z nas jest beneficjentami tej ustawy, trudno siê dziwiæ, ¿e nast¹pi
grad pytañ.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Oczywiœcie, mnóstwo pytañ bêdzie.)
Zaraz,chwileczkê, ja tylko ustalê… Senator Banaœ, senator Dajczak i jeszcze senator WoŸniak.
Panie Senatorze, proszê to sprawnie wpisywaæ.
W takim razie senator Knosala. Tu ju¿ jest zapisane…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e alfabetycznie, Panie Marsza³ku?)
Dobrze, to zapraszam pierwsz¹ trójkê: Bisztyga, Majkowski i Gruszka.
Proszê bardzo, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Ministrze, pó³tora roku temu…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Przypominam, ¿e na zadanie pytañ jest minuta.)
Dwadzieœcia sekund ju¿ mi pan zabra³.
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Panie Ministrze, pó³tora roku temu napisa³em
do pana ministra pismo w formie oœwiadczenia,
w którym proponowa³em wprowadzenie symbolu
zielonego listka. Pan minister odpisa³, ¿e bêdzie
rozpatrywana ustawa o kieruj¹cych pojazdami
i tam ten zapis siê znajdzie. Dotrzyma³ pan s³owa,
wiêc z ogromnym szacunkiem bardzo dziêkujê.
Ale ja w swoim oœwiadczeniu zaproponowa³em,
¿eby okres próbny trwa³ dwa lata, a w ustawie
znalaz³ siê zapis, ¿e to bêdzie osiem miesiêcy.
Dla mnie jest doœæ jasne, gdy tu kolega mówi³
o zapisie: „kierowaæ pojazdem”, ¿e art. 91 rozstrzyga, i¿ przepis dotyczy kierowców maj¹cych prawo
jazdy kategorii B. Tylko dlaczego te osiem miesiêcy, Panie Ministrze? To jest pierwsze pytanie.
Pytanie drugie: jak bêdzie traktowane nieposiadanie symbolu listka? Czy to bêdzie wykroczenie, czy przestêpstwo przeciwko bezpieczeñstwu
ruchu drogowego? Bo od tego bêdzie zale¿eæ kwalifikacja i odbieranie prawa jazdy.
I trzecie pytanie. Bardzo siê cieszê, ¿e rz¹d, ¿e
pan minister z g³êbok¹ trosk¹ pochylaj¹ siê nad
jakoœci¹ szkolenia i procesem edukacji kierowców, i podwy¿szaj¹ te wymagania. Co bêdzie jednak zawiera³o rozporz¹dzenie, w którym pan minister chce te wszystkie kwestie uregulowaæ, no
i kiedy ono siê uka¿e? To by³o moje ostatnie pytanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz jeszcze pan senator Majkowski.
Mo¿e pan minister odpowie po tej parze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Dobrze.)

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, myœlê, ¿e podczas prac zwi¹zanych z przygotowaniem tej ustawy na pewno mieliœcie pañstwo wiele sygna³ów od instytucji, które
w sposób profesjonalny zajmuj¹ siê szkoleniem kierowców. W zwi¹zku z tym mam pytanie dotycz¹ce
art. 53. Postaram siê szybko przytoczyæ jego treœæ,
bo byæ mo¿e pan minister dok³adnie jej nie pamiêta:
„Praktyczna czêœæ egzaminu pañstwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem”. I do tej pory zapis by³ dalej taki: „pozostaj¹cym w dyspozycji wojewódzkiego oœrodka
ruchu drogowego”. Czy nie by³oby zasadne do³¹czenie poprawki, która uwzglêdnia³aby drugi wariant,
aby mo¿na by³o podczas egzaminu u¿yæ pojazdu
wskazanego przez osobê egzaminowan¹, na jej
wniosek i koszt. Moje pytanie jest takie: jakie argumenty ma ministerstwo na to, a¿eby tego typu wariant nie zosta³ zapisany w ustawie?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê udzieliæ odpowiedzi na
te pytania.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od pytañ pana Bisztygi. Rzeczywiœcie
jest pan chyba najbardziej kompetentnym pos³em do zadawania pytañ w sprawie znaku zielonego listka, bo tak naprawdê trochê rozpêta³ pan
dyskusjê na ten temat – st¹d emanacja tego
w przedk³adanym projekcie.
Sejm zaproponowa³ osiem miesiêcy, my proponowaliœmy dwa lata. Ten element w dyskusji pojawi³ siê tutaj przy okazji wypowiedzi pana sprawozdawcy. Znak zielonego listka, przynajmniej
w naszych za³o¿eniach, mia³ byæ na dwa lata i tylko, jak jest napisane, dla kierowców kategorii B.
Znaczek zielonego listka nie dotyczy innych kategorii prawa jazdy, tylko tego na samochody osobowe, kategorii B, tak wiêc pytanie o to, co z innymi samochodami, jest trochê… obok.
W rozporz¹dzeniu na temat sposobu kszta³cenia i egzaminowania bêdzie uogólnienie ca³oœci
omawianego projektu. Proszê pañstwa, ten projekt ma charakter trochê restrykcyjny, zreszt¹ takie te¿ by³o nasze za³o¿enie, bo chcemy, ¿eby zasady szkolenia i egzaminowania kierowców by³y
bardziej przestrzegane. Jak pañstwo wiecie,
w ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich
dwóch czy trzech, pierwszy raz w Polsce wyst¹pi³
wyraŸny spadek œmiertelnoœci na drogach. Porównuj¹c rok 2008 do 2009, wyst¹pi³ spadek liczby
zabitych, z piêciu tysiêcy czterystu do czterech
i pó³ tysi¹ca. W zwi¹zku z tym chyba idziemy, ekipa po ekipie, w dobrym kierunku i nie ma co tego
upolityczniaæ. W zwi¹zku z tym, je¿eli sam pocz¹tek, ten czas przed pojawieniem siê kierowcy
na drodze – czyli szkolenie, a potem egzaminowanie – ma ogromny wp³yw na to, co bêdzie dalej
dzia³o siê z tym kierowc¹ na drodze, to na pewno
nie mo¿e tu byæ liberalizacji przepisów. W zwi¹zku z tym, odpowiadaj¹c panu senatorowi Bisztydze, powiem, ¿e w tym rozporz¹dzeniu pewnie bêd¹ opisane zasady, jakim musz¹ podlegaæ szko³y,
a tak¿e zasady egzaminowania kursantów w wojewódzkich oœrodkach ruchu drogowego.
Byæ mo¿e uprzedzê czyjeœ pytanie, mówi¹c, i¿
pojawia³y siê inicjatywy, aby by³o wiêcej miejsc do
egzaminowania, wiêcej oœrodków WORD. Jednak
mamy dzisiaj tak¹ oto sytuacjê, ¿e jest ni¿ demograficzny, jest nas coraz mniej, szczególnie mniej
jest tych m³odych ludzi, którzy zdaj¹ egzaminy.
I teraz przy tej samej masie pieni¹dza – bo nie mówimy o podnoszeniu cen egzaminów – maj¹ siê
utrzymaæ istniej¹ce oœrodki ruchu drogowego,
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które ju¿ i tak ledwo spinaj¹ to finansowo.
W zwi¹zku z tym zwiêkszenie liczby tych oœrodków przy coraz mniejszej liczbie egzaminowanych, czyli coraz mniejszej iloœci pieniêdzy do podzia³u, nie wchodzi w rachubê. W zwi¹zku z tym,
je¿eli chcielibyœcie pañstwo pytaæ o zwiêkszenie
liczby miejsc do egzaminowania – co jest szczególnie popularne w roku wyborczym – i mówiæ, ¿e
w powiatach powinny byæ oœrodki WORD, to odpowiadam, ¿e tak byæ nie mo¿e, bo to bêdzie tylko
k³opot, a poza tym zderegulujemy system.
Pan senator Majkowski podnosi³ kwestiê bardzo silnie dyskutowan¹ w Sejmie, czyli przeprowadzanie egzaminu z u¿yciem pojazdu wskazanego przez egzaminowanego. Jest tutaj kilka problemów nie do przeskoczenia, a mianowicie sprawa odpowiedzialnoœci za samochód w czasie egzaminu, kwestia infrastruktura, która temu towarzyszy, bo je¿eli by³by to samochód prywatny, to
jest pytanie, na czyj koszt bêdziemy zak³adali peda³y i ca³y ten osprzêt, który musi byæ w samochodzie podczas egzaminu. Jest jeszcze jedna bardzo
istotna rzecz. Mianowicie jak pañstwo wiedz¹, egzamin jest dokumentowany i w formie papierowej, i w formie audio-wideo, w zwi¹zku z tym k³ania siê problem wiarygodnoœci tego materia³u
w zale¿noœci od tego, kto by zak³ada³ ten sprzêt.
Do tego dochodz¹ jeszcze koszty tego.
W zwi¹zku z tym, ¿e dyskusja by³a bardzo
szczegó³owa, podjêliœmy decyzjê, ¿e bêdziemy egzaminowali na samochodach, które s¹ w oœrodkach WORD, bowiem s¹ one wyposa¿one w to
wszystko, co potrzeba, s¹ atestowane, s¹ ubezpieczone przez WORD. Tutaj sytuacja jest kompletnie jasna. W zwi¹zku z tym, Panie Senatorze,
z tych¿e przyczyn jest taka decyzja.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Panowie senatorowie Gruszka i Banaœ, proszê
bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, w art. 41 jest mowa o kartach
rowerowych, które maj¹ byæ wydawane na koszt
wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego, w których jest odpowiedni fundusz. Jednak czy oœrodki
szkolenia kierowców i czy dyrektorzy maj¹ zapewnione przez samorz¹dy pokrycie kosztów przygotowania uczniów do zdawania egzaminu na
kartê rowerow¹?
I drugie pytanie: czy nie by³oby rozs¹dniejsze –
mam tu na myœli kwalifikacje na instruktora – zamiast zapisywaæ, ¿e uprawniaj¹ do tego trzy lata
posiadania prawa jazdy danego typu, postawiæ ja-

kiœ warunek praktyczny? Przecie¿ mo¿na posiadaæ prawo jazdy i ani jednej godziny nie przejechaæ, a my dajemy tu taki wymóg. Czyli…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Proszê powtórzyæ jeszcze raz, bo nie do koñca rozumiem to pytanie.)
Jeszcze raz. Dla instruktorów i wyk³adowców…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)
…stawiamy jako podstawowy wymóg posiadanie prawa jazdy, na przyk³ad na kategoriê A co
najmniej przez trzy lata, a przecie¿ posiadanie nie
jest tym samym co umiejêtnoœæ korzystania z tego
prawa jazdy, bo to nie oznacza czynnego je¿d¿enia. Czy nie by³oby rozs¹dniej – i czy nie by³o czasem w ministerstwie takiego zamys³u – aby w inny
sposób okreœliæ warunki dla instruktora? Posiadanie danego dokumentu, tak twierdzê, nie jest
wiarygodnym elementem doœwiadczenia tego instruktora. Ca³y czas mówimy o tym, ¿e sami chcemy jak najbezpieczniej prowadziæ pojazdy na drogach i chcemy, aby i inni to robili. Kolejny raz pytam, czy nie by³o przemyœleñ na ten temat – mówimy o wymogu d³u¿szego okresu posiadania prawo
jazdy. Przypadki tirów przedyskutowaliœmy jakieœ pó³ roku temu i ja nadal powtarzam, ¿e próg
wieku osiemnastu lat, mimo tych dodatkowych
szkoleñ, jest za niski. Wniosê poprawkê zmierzaj¹c¹ do tego, aby ten limit podnieœæ. Mówimy
o podnoszeniu innych limitów wiekowych, a ja deklarujê, ¿e tak¹ poprawkê wniosê.
Ostatnie pytanie. Jest tu te¿ pewne niedookreœlenie, bo na przyk³ad w zapisie dotycz¹cym
kategorii AM jest mowa o czteroko³owcu lekkim,
a jaki to jest lekki? Tutaj powinna paœæ jakaœ konkretna waga, bo czy przyczepa lekka wa¿y mniej
ni¿ 3,5 t, czy wiêcej?
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê…)
I jeszcze jedno pytanie, ono jest bardzo wa¿ne:
„Oœrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wy³¹cznie na terenie powiatu, w którym zosta³
zg³oszony do rejestru przedsiêbiorców – to pominê – oraz na terenie powiatu s¹siedniego”– na terenie jednego powiatu czy wszystkich s¹siednich? Przecie¿ nie jest tak, ¿e s¹siedni jest tylko
jeden powiat. To jest bardzo istotne pytanie. Dziêkujê.

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

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze, pytanie pierwsze
jest natury generalnej. S¹ wysokie op³aty nie tylko za te kursy reedukacyjne, nie tylko za zwi¹zane
z tym zaœwiadczenia lekarskie, ale równie¿ s¹ wysokie op³aty za prawo jazdy. Jednak skoro prawo
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jazdy tak naprawdê powinno byæ podstawowym
narzêdziem, w które wyposa¿ani s¹ m³odzi ludzie,
a choæby ju¿ i w szko³ach, to czy nie s¹dzi pan, ¿e
wysokoœæ tych op³at jest zbyt wygórowana?
Drugie pytanie jest bardziej szczegó³owe, a dotyczy art. 90 i delegacji dla odpowiedniego ministra do okreœlenia w sprawie rozporz¹dzenia
spraw dotycz¹cych badañ psychologicznych. Czy
w ustawie ten zakres nie zosta³ okreœlony zbyt
szeroko? Czy nie s¹dzi pan, ¿e mo¿na by³oby to
dopracowaæ tak, aby w ustawie pojawi³ siê zapis
o pisemnym uzasadnieniu tego badania, oczywiœcie szczególnie wtedy, kiedy jego wynik jest negatywny?
I jeszcze jedna sprawa, poruszana przy okazji
wyst¹pienia sprawozdawcy tej ustawy, mianowicie kwestia prêdkoœci, których w okresie próbnym
ten probant…
(G³os z sali: Probant.)
…nie mo¿e przekraczaæ. Na autostradach i drogach ekspresowych to jest 80 km/h. W jaki sposób mo¿na egzekwowaæ takie prawo? No bo to bêdzie dosyæ ciê¿kie do stwierdzenia, je¿eli ta osoba
nie bêdzie zatrzymana, a gdy bêdzie jecha³a przepisowo, czyli z dopuszczalnymi prêdkoœciami, nie
bêdzie powodów, ¿eby j¹ zatrzymywaæ. Sk¹d wiêc
bêdzie ta wiedza? I czy w zwi¹zku z tym to nie jest
dyskryminacja tych osób? No bo prawo dopuszcza poruszanie siê z okreœlonymi prêdkoœciami
na odpowiednich rodzajach dróg. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo.
Senator Gruszka – egzaminowanie na kartê rowerow¹ w WORD. Powiem panu, jak ewoluowa³a
ta sprawa. My w ogóle…
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale to nie to. Szkolenie w oœrodkach szkolenia kierowców – to o to
chodzi, bo nie wiem, sk¹d bêdzie finansowanie.)
Ale to by³o kolejne pytanie, zdaje siê, ¿e zacz¹³
pan od kart rowerowych.
(Senator Tadeusz Gruszka: I to jest zwi¹zane
z kartami…)
To najpierw o samej karcie rowerowej. Zamys³
by³ taki, ¿eby dzieci wychodz¹ce ze szko³y mia³y
prawo jazdy. W porozumieniu z ministrem edukacji narodowej… Przepraszam, kartê rowerow¹,
mo¿e kiedyœ bêdzie to prawo jazdy, ale tu chodzi
o kartê rowerow¹. W zwi¹zku z tym uznaliœmy, ¿e
jest taka mo¿liwoœæ, aby egzaminatorzy z WORD
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w szko³ach brali udzia³ w egzaminowaniu dzieci.
Ale ze wzglêdu na tê liczbê szkó³, na przyk³ad
w Warszawie, liczbê zatrudnionych w WORD i kumulacjê tego w czasie, bo to by musia³o siê odbyæ
pod koniec roku szkolnego, to jest niewykonalne
technicznie. W zwi¹zku z tym uznaliœmy, ¿e
w WORD na koszt WORD – bo pan pyta³ równie¿
o pieni¹dze – zostan¹ przeszkoleni nauczyciele,
którzy bêd¹ przyjmowali egzaminy od dzieci. I tu
nie ma wydawania pieniêdzy, bo to siê stanie
w WORD, a przygotowani nauczyciele bêd¹ egzaminowali dzieci w szkole. I wtedy bêdziemy mieli
na tyle du¿o egzaminatorów, ¿e tê operacjê bêdziemy w stanie przeprowadziæ w szkole, nauczyciel
w sposób naturalny, przebywaj¹c w szkole, przeegzaminuje dzieci. Tam jest to opisane dok³adnie,
¿eby nadaæ temu odpowiedni¹ rangê, mo¿e bêdzie
bra³ w tym udzia³ równie¿ umundurowany policjant, tak ¿eby ten egzamin mia³ pewien presti¿.
Kolejna kwestia… Napisaæ napiszê, ale potem
z odczytaniem jest gorzej. Instruktor… Aha. Zak³adaliœmy, mo¿e ryzykownie, odpowiedzialnoœæ
za to… Bo zak³adamy, ¿e je¿eli ktoœ ma byæ szkolony jako instruktor, a posiada prawo jazdy od
trzech lat, to wykorzystuje to prawo jazdy.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ale to jest…)
Powiem szczerze, ¿e nikt nie podnosi³ tego. Byæ
mo¿e odwo³ywanie siê do zdrowego rozs¹dku czasami rodzi k³opoty, ale nikt nie kwestionowa³ tego
rozwi¹zania.
Wiek kierowców TIR. Jak to siê czyta, to w pierwszej chwili rzeczywiœcie mo¿na siê przeraziæ. Do
kursu na prawo jazdy przystêpuje pe³noletni cz³owiek, kurs przy tej liczbie godzin zajêæ teoretycznych i praktycznych potrwa z rok, czyli to bêdzie
ju¿ nie osiemnastolatek, ale dziewiêtnastolatek.
Ma prawo jazdy, gdy ma osiemnaœcie lat, ale przygotowanie i zrealizowanie tych dwustu osiemdziesiêciu godzin… On ma dopiero prawo jazdy, jeszcze nie jest kierowc¹ zawodowym, ¿eby by³ kierowc¹ zawodowym, musi odbyæ szkolenie kwalifikacyjne, które potrwa dwieœcie osiemdziesi¹t godzin, zatem mamy goœcia ju¿ o rok starszego. Czyli tych osiemnaœcie lat, o których mówimy, to jest
tak naprawdê dziewiêtnaœcie lat, czyli mamy cz³owieka troszkê dojrzalszego. Ja nie wiem, czy mo¿na to gradowaæ tak, ¿e psychika osiemnastolatka
jest ra¿¹co mniej dojrza³a ni¿ dziewiêtnastolatka.
Ale musimy mieæ jeszcze jedno na uwadze. Ja
wiem, ¿e bezpieczeñstwo to kwestia absolutnie
dominuj¹ca, od tego w ogóle zacz¹³em. Jest jednak jeszcze rynek. Muszê panu powiedzieæ, ¿e
w zwi¹zku z tym, ¿e transport wstaje z kolan –
mieli k³opoty, transport drogowy w Polsce prze¿y³
bardzo silny kryzys, ale w tej chwili rozwija siê coraz lepiej – w bardzo wielu miejscach, równie¿
w efekcie otwarcia granic unijnych, mamy k³opot
z kierowcami. W zwi¹zku z tym samo przesuwanie
granicy wieku coraz wy¿ej i dopuszczanie coraz
póŸniej do zawodu kierowcy rodzi te¿ skutki go-
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spodarcze. To jest efekt dyskusji. Nie jest pan odosobniony w swojej trosce, dlatego ¿e wielu pos³ów w Sejmie podnosi³o problem granicy wieku.
No, na tym stanê³o, gdzieœ musi byæ jakiœ z³oty
œrodek i taka decyzja zosta³a podjêta w Sejmie.
Panie Senatorze, czteroko³owce… S¹ w projekcie odpowiednie zapisy o wadze i o parametrach
mocy silnika.
Zd¹¿y³em zapisaæ tylko jedno s³owo: powiatów.
Co to by³o?
(G³os z sali: Jednego, a wszystkich…)
Aha, wszystkich, oczywiœcie…
(G³os z sali: Tak, wszystkich.)
…dlatego napisa³em w liczbie mnogiej. Je¿eli
jest napisane: powiatu, to byæ mo¿e potrzeba odpowiedniej poprawki, ja nie bêdê siê wzbrania³.
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja ju¿ j¹ mam przygotowan¹.)
Okej, poprawka porz¹dkuj¹ca, bo nasz¹ intencj¹ by³o to, ¿eby by³o napisane: powiatów, a je¿eli
jest napisane: powiatu, to pewnie jest to przeoczenie. Ma pan racjê.
Pan senator Banaœ zapewne pyta o górne granice cen, jakie siê pojawiaj¹ w ustawie, ale one i tak
s¹ regulowane rozporz¹dzeniem ministra. Dzisiaj
– je¿eli siê mylê, to proszê mi daæ wiadomy znak,
mówiê do moich wspó³pracowników – cena egzaminu na prawo jazdy kategorii C to oko³o 150 z³,
a cena samego prawa jazdy to oko³o 80 z³. Taki jest
stan dzisiaj i proszê zauwa¿yæ, ¿e nie mówimy
o nowym rozporz¹dzeniu, nie mówimy o tym, ¿e
którykolwiek z ministrów chce przy tym gmeraæ.
Tak jest i tego nikt nie rusza, to siê bêdzie robi³o
rozporz¹dzeniem. Ale ¿eby nie wracaæ… Aha, proszê zauwa¿yæ jeszcze jedno: to cena nierewaloryzowana bardzo d³ugie lata. By³ chyba piêcio- czy
siedmioletni czas niedotykania ceny, zrewaloryzowana zosta³a kilka miesiêcy temu – w tym czy
w zesz³ym roku, nie pamiêtam dok³adnie, wiem,
¿e to dzia³o siê w ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy –
jedynie o inflacjê, tylko i wy³¹cznie o inflacjê.
I w zwi¹zku z tym to s¹ ceny 150 z³ i 80 z³, bo mówimy o tym najbardziej popularnym prawie jazdy
kategorii B, gdy¿ go dotyczy, jak s¹dzê, 90% albo
wiêcej tych dokumentów, do których odnosi siê
ten projekt.
Pyta pan, o ile dobrze zrozumia³em, o badania
psychologiczne. Rzeczywiœcie, pojawiaj¹ siê wtedy, kiedy lekarz, dopuszczaj¹c kursanta do kursu, stwierdzaj¹c, ¿e siê nadaje, stwierdza, ¿e s¹
niezbêdne badania psychologiczne. Za³ó¿my hipotetyczn¹ sytuacjê: s¹ przeprowadzone badania
psychologiczne, w badaniach psychologicznych
okazuje siê, ¿e lekarz podaje w w¹tpliwoœæ zdolnoœæ psychiczn¹ tego egzaminowanego. W Sejmie
pojawi³a siê ostra dyskusja na temat mo¿liwoœci
negowania przez badanego wyniku badañ. No bo
to jest wolny kraj i powinna byæ jakaœ furtka.

W zwi¹zku z tym wojewódzkie przychodnie medycyny pracy, wojewódzkie oœrodki medycyny pracy
– chyba dobrze zapamiêta³em, jak siê ta instytucja nazywa – minister wskazuje jako to miejsce,
w którym mo¿e byæ rozwa¿ane to odwo³anie. By³y
zarzuty o nierynkowoœæ rozwi¹zania, ¿e to, co siê
mieœci w elemencie rynku, czyli us³ugach lekarskich, minister nagle kanalizuje w jedno miejsce.
Mówiê o bardzo specyficznych przypadkach, kiedy badany kwestionuje wynik badañ psychologicznych. Minister, chc¹c to odwo³anie rozpatrywaæ, ma miejsce wskazane przez siebie: wojewódzkie przychodnie medycyny pracy… przepraszam, oœrodki medycyny pracy, nie jestem bieg³y
w sprawach medycyny i chcia³bym, ¿eby tak jak
najd³u¿ej zosta³o. Je¿eli mówimy o tym przypadku, to tak to zdefiniowaliœmy. By³o to te¿ przedmiotem dyskusji, nawet zarzutów dotycz¹cych
rynkowoœci.
Egzekucja szybkoœci. Powiem panu tak: obecni
na posiedzeniach komisji sejmowych przedstawiciele Komendy G³ównej Policji, Wydzia³u Ruchu
Drogowego nie podnosili tego tematu. Ja sobie wyobra¿am to tak, ¿e je¿eli znak zielonego listka bêdzie jakoœ identyfikowany na drodze, bo bêdzie naklejany na samochodach tych œwie¿ych kierowców
z przodu i z ty³u, to bêdzie powód do tego, ¿eby badaæ prêdkoœæ, czy bêdzie to identyfikowane w taki
sposób, ¿e po prostu ma znak zielonego listka.
Chyba wyczerpa³em pytania…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, za moment og³oszê pó³godzinn¹ przerwê na otwarcie wystawy „Przyjaciele Chopina”. A teraz przeczytam tylko nazwiska senatorów, którzy bêd¹ dalej molestowaæ pana ministra.
Bêd¹ to kolejno senatorowie Dajczak, WoŸniak,
Wojciechowski, pani senator Zaj¹c i pan senator
Kowalski. To jest ta pi¹tka, któr¹ mam zapisan¹.
Punktualnie o 12.30 pani senator Sztark weŸmie prowadzenie obrad w swoje rêce i bêdzie dalszy ci¹g pytañ.
Na razie og³aszam przerwê do 12.30.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 59
do godziny 12 minut 30)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc.
Dziêkujê bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o kieruj¹cych pojazdami.
Przypominam, ¿e przed przerw¹ w obradach
rozpoczêliœmy zadawanie pytañ do pana ministra.
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Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie?
Mam tutaj zapisanych piêciu senatorów. Proszê na pocz¹tek pana senatora Dajczaka o zadanie pytania.
Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, niew¹tpliwie trzeba siê zgodziæ
z tym, ¿e grupa m³odych kierowców to grupa podwy¿szonego ryzyka, mo¿na tak powiedzieæ, jeœli
chodzi o powodowanie wypadków. Nie jestem jednak do koñca przekonany, ¿e… Bo ten zapis mówi¹cy o dwuletnim okresie próbnym, szczególnie
w kontekœcie wykroczeñ… Jeœli mówilibyœmy
o pope³nianiu przestêpstw w ruchu drogowym, to
siê zgodzê, ale te trzykrotne wykroczenie… WyobraŸmy sobie, ¿e ktoœ na przyk³ad trzy razy Ÿle zaparkuje samochód i z tego powodu straci prawo
jazdy. Nie wiem, czy tak powinna wygl¹daæ dba³oœæ o bezpieczeñstwo w ruchu drogowym.
Mia³bym co do tego powa¿ne w¹tpliwoœci i prosi³bym pana ministra o ocenê tego faktu.
Chcia³bym siê jeszcze odnieœæ do pytania, na
które pan minister ju¿ odpowiada³. Dlaczego nie
mo¿na przeprowadzaæ egzaminu za pomoc¹ samochodu wskazanego przez egzaminowanego? Szko³y,
które prowadz¹ szkolenia na kierowców… Bo pan
minister powiedzia³, ¿e niewiadomo, kto bêdzie wtedy odpowiada³ za ten samochód itd. Z tego, co siê
wiem dziêki rozmowom, jakie odby³em w tej sprawie, i dziêki opinii Polskiej Federacji Stowarzyszeñ
Szkó³ Kierowców, to te kwestie s¹ uregulowane. Samochody szkó³ kierowców s¹ do tego przygotowane
i mo¿na… Z tego, co wiem, to szko³y s¹ gotowe ponieœæ wszelkie koszty zwi¹zane na przyk³ad z za³o¿eniem sprzêtu, który umo¿liwi monitoring w czasie
prowadzenia egzaminu. Tak ¿e argumenty, które
pan minister przedstawi³, mnie nie przekonuj¹ i nie
wiem, dlaczego nie mo¿na wprowadziæ zapisu, ¿e
egzamin mo¿e byæ równie¿ przeprowadzony za pomoc¹ samochodu nale¿acego do szko³y, która prowadzi szkolenia kierowców. Tak¹ poprawkê bêdê
zg³asza³. Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Te dwa lata... Proszê siê nie obawiaæ, bo my mówimy o wykroczeniach przeciwko bezpieczeñ-
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stwu, a nie o parkowaniu. Ja rozumiem te obawy
i pojawia³ siê taki w¹tek w dyskusji. Bo gdyby bezmyœlnie podchodziæ do tego zapisu i liczyæ te zdarzenia, ¿e kierowca Ÿle stan¹³ czy zapomnia³
w³¹czyæ kierunkowskaz, to rzeczywiœcie za miesi¹c mo¿na by mu zabraæ prawo jazdy. Prawda?
To jest jednak œciœle uregulowane.
Wrócê do tematyki samochodów do egzaminowania. One nie mog¹ byæ w³asnoœci¹ szko³y kierowców z takich samych powodów, z jakich nie
mog¹ byæ te¿ samochody prywatne. Tu
chcia³bym przewrotnie zapytaæ: czy my mamy
wydawaæ prawo jazdy na forda lub fiata? Przecie¿
osoba zdaj¹ca egzamin ma umieæ prowadziæ ka¿dy samochód, a nie tylko taki, którym jeŸdzi³a.
No a taki jest podtekst proponowanego rozwi¹zania, ¿e bêdzie ³atwiej go zdaæ, je¿dz¹c takim samochodem, jakim siê jeŸdzi³o ca³y czas w szkole
kierowców. A ja jestem zdania, ¿e tak nie powinno byæ. Ja jestem zdania, ¿e nale¿y utrudniæ…
Je¿eli ta ustawa ma mieæ charakter restrykcyjny
– bo, jak powiedzia³em na pocz¹tku, nie chodzi
o u³atwienie zdobycia uprawnieñ kierowcy, jakie
daje pañstwo… Pañstwo ma prawo podj¹æ decyzjê, zgodnie z któr¹ zdobycie tego uprawnienia bêdzie bardziej k³opotliwe. I ja jestem zdania, ¿e powinniœmy to utrudniaæ, a nie u³atwiaæ, skoro
mamy myœleæ o bezpieczeñstwie i o mniejszej liczbie zabitych na drodze. A pan senator sam zauwa¿y³, ¿e w tej grupie wiekowej mamy niestety
w tej dziedzinie – przepraszam za to s³owo – urodzaj. W takim razie tê grupê wiekow¹ trzeba potraktowaæ ekstrapowa¿nie.
Ja pomyli³em pytania, bo koñcówka mojej wypowiedzi… Pan senator wie, o co mi chodzi. Przepraszam i dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Nastêpny jest pan senator Wojciechowski.
Proszê o zadanie pytania.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja powrócê do sprawy tego zielonego listka.
Mam jeden samochód, a w rodzinie jednego kierowcê, którego bêdzie obowi¹zywa³ ten znak
i dwóch kierowców, których nie bêdzie obowi¹zywa³. Rozumiem, ¿e piêæ razy dziennie bêdê musia³
ten znaczek na zmianê zdzieraæ i naklejaæ na samochód. Tak? Bo w przeciwnym razie, jak bêdê ze
znakiem zielonego listka na samochodzie jecha³,
przekroczê 80 km na h i zostanê zatrzymany, to
policja od razu wyst¹pi o uchylenie mi immunitetu.
Druga sprawa dotycz¹ca zielonego listka. ¯eby
unikn¹æ przypadku, o kórym mówi³em, nale¿y ku-
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piæ samochód, którym bêdzie jeŸdzi³a tylko osoba
niedoœwiadczona. Zazwyczaj bêdzie to samochód
byle jakiej jakoœci, bo osoby m³ode pieniêdzy nie
maj¹. Za te 500 z³ ktoœ kupi wiêc samochód, ma³o
tego, nie bêdzie mia³ potem pieniêdzy na jego
utrzymanie… Ci m³odzi kierowcy bêd¹ z powodu
tych przepisów zmuszeni jeŸdziæ wrakami.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Czym?)
Wrakami.
Moim zdaniem, jazda wrakiem nie poprawia
bezpieczeñstwa. Nie wiem, jakie jest zdanie pana
ministra.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, zmierzajmy do zadania pytania. Dobrze? Mamy minutê na…)
Tak, ale zada³em ju¿ dwa, chcia³bym zauwa¿yæ…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dobrze.)
Jeszcze jedna kwestia, jeœli pani marsza³ek pozwoli. Nie bêdê drugi raz zabiera³ g³osu, bo ju¿
chyba przekroczy³em czas. Chodzi o szkolenia
i egzaminy. Zauwa¿y³em, ¿e m³odzi ludzie, którzy
odbywaj¹ szkolenie i potem zdaj¹ egzamin…
Szkolenie nie obejmuje zasadniczych kwestii,
podstawowych, moim zdaniem, a mianowicie
umiejêtnoœci lokalizacji zagro¿eñ na drodze. T¹
tematyk¹ w ogóle… Mówi siê tylko o tym, ¿e kursant nie mo¿e najechaæ na liniê, ¿e ma w odpowiednim momencie w³¹czyæ kierunkowskaz, odpowiednio siê zatrzymaæ, odpowiednio wjechaæ
w kopertê itd. A on kompletnie nie potrafi zlokalizowaæ na drodze, na której siê znajduje, zagro¿enia, a ta nieumiejêtnoœæ jest podstawow¹ przyczyn¹ wypadków.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, bardzo proszê o pytanie. Przekroczy³ pan ju¿
trzykrotnie czas. Naprawdê…)
Dlaczego ta kwestia nie zosta³a uregulowana,
nie zosta³a w ogóle wziêta pod uwagê w tej nowelizacji?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
I to jest pytanie. Dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Dziêkujê
bardzo.)
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Pierwsze pytanie jest takie bardziej ¿yciowe.
Rozumiem, ¿e chodzi o sytuacjê, kiedy na samochodzie jest naklejony znak zielonego liœcia, ale
zmienia siê jego u¿ytkownik: raz jest nim kierowca ze sta¿em, raz bez sta¿u. Tak? Doœwiadczonego

kierowcy je¿d¿¹cego pojazdem ze znakiem zielonego liœcia nie spotka ¿adna sankcja. Je¿eli rodzina ma jeden samochód i jednym u¿ytkownikiem
jest osoba niedoœwiadczona, któr¹ obowi¹zuje
ten znak, a drugim na przyk³ad jej tata, który d³ugo ma prawo jazdy, to ten drugi mo¿e jeŸdziæ samochodem z tym znakiem. Mo¿e nim jeŸdziæ i nie
bêdzie kary. Nie twórzmy problemów tam, gdzie
ich nie ma.
Nie dos³ysza³em albo nie zrozumia³em do koñca, kiedy pan senator pyta³ o powód, dla którego
m³odzi kierowcy mieliby jeŸdziæ wrakami. Proszê
powiedzieæ jeszcze raz, bo ja nie poj¹³em…

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Je¿eli ja mam samochód bez znaku listka...
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak…)
…i ja nie chcê mieæ tego znaku… Nie zgodzê siê
z t¹ argumentacj¹, bo jak za mn¹ bêdzie jechaæ
policja z wideoradarem i nagra, ¿e przekroczy³em
prêdkoœæ… Co wtedy? Bêd¹ mówiæ, ¿e ja ich oszukujê? Poza tym jest to wprowadzenie zamieszania
wœród kierowców. Bo je¿eli inny kierowca mnie
widzi i widzi znak zielonego listka na moim samochodzie, to s¹dzi, ¿e ja nie przekroczê tych
80 km\h, a ja jednak przekroczê…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Ja nie widzê powi¹zania z wrakami…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pana senatora nie obowi¹zuje ju¿ znak zielonego listka, ale
bardzo chcia³by…)
(Senator Alicja Zaj¹c: Chodzi o jeden pojazd,
którym podró¿uje kilku kierowców.)
Tak, kilku kierowców. Ja jadê z m³odym kierowc¹, ale zmieniamy siê za kierownic¹.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Ju¿ na to pytanie ju¿
odpowiedzia³em…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dobrze. Wspólnie ustaliliœmy treœæ pytania.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie
odpowiedzi.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Wracamy do tego samego pytania, bo chodzi
o sytuacjê, kiedy jednym samochodem na zmianê
jeŸdzi kierowca z doœwiadczeniem i kierowca bez
doœwiadczenia. No niech ten znak listka na tym
samochodzie bêdzie. Proszê pañstwa, jaka jest intencja tego przepisu? Chodzi o informacjê dla innych u¿ytkowników drogi: liczcie siê z tym, ¿e jedzie ko³o was kierowca z mniejszym doœwiadcze-
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niem. Takie jest przes³anie, po ludzku, chodzi
o osi¹gniêcie wy¿szego poziomu bezpieczeñstwa.
Ten kierowca ma na samochodzie znak listka nie
po to, ¿eby jecha³ lepiej, tylko po to, ¿eby inni u¿ytkownicy drogi wiedzieli, ¿e maj¹ do czynienia
z ma³o doœwiadczonym kierowc¹. I ca³a…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: …akurat inaczej.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, ja proponujê, ¿eby na zakoñczenie pracy nad
tym punktem spróbowa³ pan dopytaæ pana ministra.)
Szkolenia po egzaminie. Dotyka pan bardzo istotnego elementu. Mo¿e najpierw dwa s³owa ogólnie. Jak pañstwo wiecie, umówiliœmy siê w Polsce, wzorem wielu innych bran¿, ¿e szkolenia to
jest rynek. S¹ szko³y, które same sobie ustalaj¹
cenê, i tak przygotowuj¹, aby pañstwowy wojewódzki oœrodek ruchu drogowego – bo tê kompetencjê pozostawiliœmy pañstwu – pozostaj¹cy w gestii
marsza³ka po zdaniu egzaminu wyda³ pañstwow¹
licencjê, dopuszczenie do podró¿owania samochodem, do prowadzenia samochodu przez obywatela polskiego, przez obywatela; jesteœmy
w Unii i nie chcia³bym siê zagalopowaæ.
Rzeczywiœcie do tej pory nie by³o precyzyjnego
dokumentu zawieraj¹cego program szkolenia dla
szkó³ prywatnych, czyli tego, o co pan pyta.To jest
bardzo dobre pytanie. Ta ustawa to reguluje. Trafi³ pan w czu³e miejsce. W tej ustawie wreszcie mówimy o tym, ¿e w rozporz¹dzeniu ministra pojawi
siê program szkolenia, który okreœli, czego trzeba
uczyæ w tej szkole. Do tej pory bazowaliœmy na
zdrowym rozs¹dku i raczej siê nie zawiedliœmy.
Co powinien wiedzieæ kierowca? Powinien znaæ
przepisy ruchu drogowego, powinien w sensie technicznym potrafiæ je zastosowaæ i zachowywaæ
siê na drodze w sposób odpowiedzialny.
Ja wrócê do samych korzeni, do tego, sk¹d
w ogóle wzi¹³ siê pomys³ ustawy. Proszê pañstwa,
dzisiaj mamy jeden dokument, jest to kodeks drogowy, tymczasem s¹ trzy grupy tematyczne. Jest
ca³y pakiet przepisów dotycz¹cych kierowcy, który
dzisiaj mamy przed sob¹, jest ca³y pakiet przepisów
zwi¹zanych z samochodem, ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu jest ju¿ praktycznie w Sejmie, lada chwila bêdzie, i trzeci pakiet to zasady ruchu drogowego, przepisy mówi¹ce o tym, ¿e jeŸdzimy praw¹ stron¹, ¿e w³¹czamy kierunkowskazy, ¿e
s¹ takie a takie znaki drogowe itd. Teraz mamy trzy
dokumenty, pe³na systematyzacja, nie ma jednego
wora. Na pocz¹tku kadencji myœmy obiecali, ¿e to
zrobimy, i teraz bêdzie taka sytuacja, pe³en porz¹dek. Chcesz coœ wiedzieæ o kierowcy, masz ustawê o kieruj¹cych pojazdami. Chcesz wiedzieæ o tym,
jakie samochód ma mieæ parametry, proszê. Oczywiœcie jest tu ca³a otoczka, przy okazji przepisów
dotycz¹cych kierowców dowiemy siê na przyk³ad,
jak egzaminowaæ, gdzie egzaminowaæ, jak szkoliæ,
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jest tu wszystko, co jest z tym zwi¹zane. W przypadku samochodów jest mowa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu, o tym, jak kontrolowaæ jakoœæ,
o tym, kto odpowiada za stan stacji kontroluj¹cych
pojazdy, o wszystkim, co jest zwi¹zane z samochodem. Trzecia czêœæ, która najbardziej kojarzy siê
z zasadami ruchu drogowego, obejmuje przepisy,
których powinniœmy przestrzegaæ na drodze.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pytanie zadaje pan senator WoŸniak,
a nastêpnie pani senator Zaj¹c.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Ja ju¿ siê obawia³em,
¿e pan senator WoŸniak w koñcu nie zada pytania, ale…)
(Weso³oœæ na sali)
Bardzo proszê.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pytanie z obszaru bezpieczeñstwa ruchu drogowego. W tym dziale s¹ dwie wa¿ne kwestie, które by³y podnoszone podczas prac
Senackiego Zespo³u Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Jedna zwi¹zana jest z wiekiem, górn¹
granic¹ wieku kierowców niezawodowych.
Wszyscy mamy œwiadomoœæ tego, ¿e wraz z up³ywem czasu spada sprawnoœæ psychofizyczna i to
ma wp³yw na jakoœæ zachowañ w ruchu drogowym. Czy przy okazji nowelizacji ta kwestia by³a
rozwa¿ana w resorcie? Myœlê o wprowadzeniu badañ sprawnoœci psychofizycznej, zw³aszcza osób
po szeœædziesi¹tym pi¹tym roku ¿ycia. Jest to nadal kwestia dyskusyjna. Mia³bym proœbê o przedstawienie stanowiska resortu w tej sprawie i tego,
w jakim kierunku zmierzaj¹ prace.
Druga kwestia dotyczy kategoryzacji dróg i jest
bezpoœrednio zwi¹zana z bezpieczeñstwem ruchu
drogowego. Drogi krajowe, które uzyskuj¹ wy¿sz¹
kategoriê, z mocy ustawy staj¹ siê drogami gminnymi. Dochodzi do paradoksalnej sytuacji, w której na przyk³ad w zwi¹zku z tym, ¿e oddany zosta³
odcinek drogi z Myœliborza do Szczecina, w³¹czony do ruchu S3, na kilkudziesiêciu kilometrach
drogi krajowej nr 3 w³aœciwie nie ma w tej chwili
administratora, de facto, bo de iure jest nim oczywiœcie gmina. W tym tygodniu wojewoda zachodniopomorski za¿¹da³ od Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad utrzymywania tej
drogi ze wzglêdu na warunki klimatyczne z myœl¹
w³aœnie o bezpieczeñstwie ruchu drogowego. Czy
w resorcie jest rozwa¿ane uregulowanie tej kwestii? Uregulowanie, jakie w tej chwili obowi¹zuje,
nie mo¿e nikogo zadowoliæ. Sk³ada³em tak¿e oœwiadczenie w tej sprawie. Proszê o krótkie stanowisko resortu w tych dwóch kwestiach.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Zacznê od drugiej
sprawy. Panie Senatorze…)
Przepraszam bardzo, czy mo¿emy skumulowaæ
pytania?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)
Proszê bardzo, pani senator Zaj¹c.

Senator Alicja Zaj¹c:
Bardzo dziêkujê.
Panie Ministrze, pracuj¹c spo³ecznie w Polskim
Czerwonym Krzy¿u, od wielu lat interesujê siê i zajmujê sprawami bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, dlatego te problemy s¹ mi szczególnie bliskie.
Chcia³abym zapytaæ o tak¹ sprawê. Czy to oœrodki
WORD kontroluj¹ szko³y nauki jazdy, czy starosta?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Starostowie.)
Chodzi mi tu szczególnie o to, ¿e na rynku jest
bardzo du¿o szkó³ nauki jazdy i te, które maj¹ najni¿sze ceny, maj¹ najwiêcej kursantów, a wiem –
taka jest opinia fachowców – ¿e czêsto nie wype³niaj¹ one minimum, które powinny wype³niaæ.
Jak mo¿na spowodowaæ, ¿eby nie cena decydowa³a o liczbie kursantów? Czy jest mo¿liwoœæ
sprawdzenia programu? Ja takiej wiedzy nie
mam i wydaje mi siê, ¿e to jest doœæ trudne do
uchwycenia, czy one realizuj¹ program w ca³oœci.
Ja mogê tu wspomnieæ o szkoleniach w zakresie
pierwszej pomocy, które prowadzone s¹ w ró¿ny
sposób i maj¹ ró¿ny poziom. To jedna sprawa.
Druga sprawa. Czy pan ma wiedzê o tym, ¿e
dobry dyrektor po czterech latach na skutek
zmian w samorz¹dzie województwa, któremu
podlegaj¹ wojewódzkie oœrodki, zostaje odwo³any z tego stanowiska, mimo ¿e jest jednym z wiod¹cych w województwie, w kraju i uzyskuje
œwietne wyniki? Dotyczy to tak liczby przeprowadzonych egzaminów, jak i zdawalnoœci, która jest
na normalnym poziomie, bo nie jest tak, ¿e gdy
przeprowadza siê du¿o egzaminów, to wiele osób
oblewa. Czy pan minister ma tak¹ wiedzê? Czy
mo¿na temu jakoœ zapobiec? Je¿eli pani marsza³ek pozwoli, to jest pytanie i proœba, aby pan minister zwróci³ na to uwagê. Proszê zobaczyæ statystykê dotycz¹c¹ pierwszej kadencji samorz¹du
– teraz bêdzie czwarta – proszê zobaczyæ, jak to
by³o, je¿eli chodzi o wojewódzkie oœrodki ruchu
drogowego, bo z tego, co wiem, rotacja jest powszechna i bardzo niesprawiedliwa, odwo³uje siê
fachowców, a powo³uje siê osoby z klucza politycznego. Przykro mi, ¿e muszê o tym mówiæ, ale
mogê podaæ fakty dotycz¹ce tak pierwszej kadencji, jak i drugiej czy obecnej.

Chcia³abym zapytaæ jeszcze o tak¹ sprawê. Zawsze moje zdziwienie budzi³o spektrum egzaminatorów. Czy pan ma tak¹ wiedzê, ¿e wœród egzaminatorów jest wielu emerytowanych, nie wiem,
mo¿e nie milicjantów, ale policjantów? Czy oni równie¿ przechodz¹ badania? Pytam, poniewa¿ s¹
to panowie w wieku œrednim.
I kolejne pytanie. Czy pan minister ma wiedzê,
jak czêsto organy œcigania, czyli Policja, prokuratura, penetruj¹ œrodowiska wojewódzkich oœrodków ruchu drogowego, przyjmuj¹c za podstawê uzasadnione, czêsto nieuzasadnione, bo tego
typu postêpowania s¹ umarzane, pisma, dokumenty? Czy pan wie, jak trudno siê pracuje kadrze WORD z powodu ci¹g³ych, nieustannych
kontroli, wynikaj¹cych zarówno ze skarg egzaminowanych, jak i anonimów? A ³atwo jest udowodnieniæ, ¿e w wiêkszoœci s¹ one nies³uszne, bo
jest to monitorowane. Znam przypadki, ¿e przychodzi funkcjonariusz i mówi, ¿e otrzymano taki
a taki dokument, oczywiœcie bez podpisu albo
z podpisem osoby fikcyjnej. Wtedy wdra¿a siê postêpowanie, które obci¹¿a pracowników WORD,
a z tym jest zwi¹zane zamieszanie, które przeszkadza w bie¿¹cej dzia³alnoœci. Jest to doœæ
szczególna sprawa.
Na koniec takie moje osobiste podsumowanie.
Nie oceniajmy m³odych kierowców tak Ÿle. Je¿eli
m³ody kierowca jest rozwa¿ny i odpowiedzialny,
to ma refleks, szybciej reaguje, ma pewn¹ fantazjê, która te¿ pomaga w ruchu drogowym. Ja sama
jestem kierowc¹ ponad trzydzieœci lat. Mam syna,
który w ogóle nie prowadzi samochodu, chocia¿
ma prawo jazdy, i córkê, która zaczê³a prowadziæ
w osiemnastym roku ¿ycia i praktycznie z pojazdu
nie wysiada. I jeŸdzimy bezwypadkowo, oby tak
by³o dalej. Bardzo dziêkujê.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Ja te¿ ¿yczê pani…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszê.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
¯yczê pani, ¿eby to trwa³o w nieskoñczonoœæ.
Statystyki s¹ jednak nieub³agane. Jeœli braæ
pod uwagê grupy wiekowe, to niestety m³odzi, ¿e
tak powiem, bryluj¹ w tym wszystkim, szczególnie w wypadkach, których ciê¿koœæ – u¿yjê tego
strasznego s³owa – jest u nas niestety doœæ wysoka. Ciê¿koœæ to okreœlenie, ile jest ofiar œmiertelnych na sto wypadków.
(Senator Alicja Zaj¹c: Ja wiem o tych nocnych
wyœcigach…)
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Nasza Warszawa te¿ nie jest wolna od tego, powiedzmy sobie szczerze.
(Senator Alicja Zaj¹c: Na Podkarpaciu te¿ s¹.)
Ten niechlubny zwyczaj siê krzewi.
Ale mo¿e chronologicznie. Zacznê od pytania
pana senatora WoŸniaka, je¿eli pani senator pozwoli. Chodzi o granicê wieku kierowców niezawodowych. Sprawa dotyczy obu stron – i m³odych, i starych. Nie mo¿emy podwy¿szaæ granicy
wieku dla m³odych kierowców i wydawaæ prawa
jazdy osobom, które ukoñczy³y dziewiêtnasty czy
dwudziesty roku ¿ycia, bo na to nie pozwala konstrukcja naszej konstytucji. Wed³ug konstytucji
osiemnastoletni obywatel ma prawa i tych praw
go nie pozbawimy. Odpowiadam teraz na niezadane pytanie, bo pan akurat o to nie pyta³, ale jest
prowadzona tego typu dyskusja, pewnie w dobrej
wierze, ¿e im starszy kierowca, tym bardziej prawdopodobne, ¿e bêdzie odpowiedzialny. Jednak
podwy¿szenie granicy wieku nie wchodzi w rachubê. Problemem jest rzeczywiœcie wiek kierowców urodzonych, eufemistycznie powiem, stosunkowo wczeœnie. Mamy do czynienia z kierowcami ponadsiedemdziesiêcioletnimi, a czêsto –
z du¿o starszymi. Ja powiem tak: kiedy mój œwiêtej pamiêci ojciec mia³ ponad siedemdziesi¹t lat,
ja ju¿ z nim nie jeŸdzi³em, œwieæ Panie nad jego
dusz¹. Nie chcia³em jeŸdziæ z ojcem, bo to by³o
doœæ ekstremalne prze¿ycie. Na taki w³aœnie temat by³a g³êboka i o¿ywiona dyskusja, ale niezakoñczona wnioskami. Jednak powinno siê doprowadziæ do sytuacji, w której czêœciej przeprowadza³oby siê obligatoryjne badania. W przypadku
kierowców zawodowych to jest uregulowane – do
szeœædziesi¹tego roku ¿ycia badania co piêæ lat,
a powy¿ej szeœædziesi¹tego – co dwa i pó³ roku.
A potem to wiek emerytalny, co jest przywilejem,
nie obowi¹zkiem. I je¿eli chodzi o pracowników
powy¿ej szeœædziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia, to
pracodawca decyduje o tym, czy dany kierowca
mu siê przydaje, czy nie. Sprawa ta, Panie Senatorze, to niedokoñczony temat. Dyskusja trwa lata
i trudno o rozwi¹zania. Jak dot¹d nikt nie odwa¿y³
siê traktowaæ tego ekstremalnie.
Je¿eli chodzi o ten specyficzny odcinek, kategoriê drogi, o który pan pyta, to odpowiem panu na
piœmie. Poproszê tu pañstwa o zanotowanie tego
tematu, tak ¿ebym móg³… A ja do pana senatora
jeszcze siê potem w kuluarach zwrócê o precyzyjne
wskazanie tego odcinka drogi i te¿ odpowiem panu
na piœmie, jak to jest systemowo uregulowane.
Co do gradu pytañ pani senator Zaj¹c, to trwa³o
to co prawda króciutko, ale przemyci³a pani tych
pytañ chyba ze cztery czy piêæ…
(Senator Alicja Zaj¹c: Ale to by³ jeden blok, niezmiernie wa¿ny.)
Rozebra³em ten blok, o którym pani mówi, na
czynniki pierwsze, czyli na sztuki.
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Je¿eli chodzi o kontrolê szkó³, to oczywiœcie zajmuje siê tym starosta, nie WORD. Je¿eli powiedzia³o mi siê inaczej, to b³êdnie mi siê powiedzia³o. W wyniku tej ustawy starosta bêdzie móg³ uzyskaæ wsparcie od eksperta z WORD, a to ju¿ jest
postêp. Na szko³y na³o¿yliœmy restrykcje po to, ¿eby kursy nie trwa³y dwa czy trzy dni. Bo s¹ takie
cudownie przebiegaj¹ce kursy, które w rzeczywistoœci trwaj¹ na przyk³ad dwa dni, a w papierach –
tydzieñ. Je¿eli ustawa przejdzie w tym kszta³cie,
to na szkole bêdzie ci¹¿y³ obowi¹zek informowania starosty o rozpoczêciu kursu. Jest to swego
rodzaju restrykcja, bo przynajmniej bêdzie okreœlony czas startu, moment, w którym kurs siê zaczyna. No i oczywiœcie lista osób, tak ¿eby nagle po
zakoñczeniu kursu nie okaza³o siê, ¿e startowa³o
dziesiêciu kursantów, a zda³o dwudziestu. Przepraszam – dwudziestu ukoñczy³o kurs, bo egzaminowanie to oddzielna kwestia. Wprowadzamy
wiêc narzêdzia, które powinny troszkê podnieœæ
dyscyplinê prowadzenia kursów.
Pytanie o dyrektorów WORD ma absolutnie
charakter polityczny. Chodzi o dobrych, œwietnych ludzi, ale oni ju¿ nie s¹ dyrektorami. Powiem
pani tak: oœrodki WORD w Polsce maj¹ dziesiêæ
lat. Uda³ siê nam ten pomys³…
(Senator Alicja Zaj¹c: Dwanaœcie.)
Tak, dwanaœcie lat, bo dwa lata temu by³a ca³a
seria dziesiêcioleci.
…Uda³ siê nam ten pomys³, to jest sprawdzone
i pod nadzorem marsza³ka dobrze dzia³a w obecnym kszta³cie. Je¿eli chodzi o dyrektorów WORD,
to spoœród piêædziesiêciu dwóch, którzy wystartowali, tylko szeœciu funkcjonuje do tej pory. Niestety jest to przedmiot, przepraszam za s³owo, ³upu politycznego. Tak¹ sobie skonstruowaliœmy…
(Senator Alicja Zaj¹c: Ju¿ w poniedzia³ek po wyborach wywiesili listy, którzy dyrektorzy – konkretnie, z imienia i nazwiska – lec¹…)
Ale wie pani, odpowiedzialnoœci siê nie zadekretuje. Nie ma ustawy, która mówi: masz byæ odpowiedzialny. Przychodzi nowa w³adza i podejmuje œwiadom¹ decyzjê – bywa, ¿e robi to z pobudek politycznych, a nie merytorycznych.
(Senator Alicja Zaj¹c: To s¹ indywidualne decyzje.)
Nie, ja ze swojej strony nie dotknê tego tematu.
Przyjmujê do wiadomoœci, i¿ jest tak, ¿e czasami
usuwani s¹ dobrzy dyrektorzy. I mówiê pani: nie
dotknê tego tematu. Mamy Polskê samorz¹dow¹.
Zdecydowaliœmy siê na to ze wszystkimi skutkami. I jestem g³êboko przekonany, ¿e czêsto przychodzi nowa w³adza i wyrzuca z³ych, a wstawia
tam dobrych. Ten kij ma dwa koñce. Mo¿e siê niefortunnie zdarzyæ, ¿e z niejasnych dla mnie pobudek wyleci dobry dyrektor, ale bywa te¿ tak, ¿e z³ego zamieniamy na dobrego.
Teraz kwestia egzaminatorów, policjantów i jakichœ niejasnych œrodowisk. Powiem pani tak…
(Senator Alicja Zaj¹c: Nie, nie, broñ Bo¿e…)
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(sekretarz stanu T. Jarmuziewicz)
Ja trywializujê. Mam tak¹ tendencjê. Nie wiem,
czy…
(Senator Alicja Zaj¹c: Chodzi o wiek. To s¹ emeryci.)
A, patologie. Mówi³a pani…
(Senator Alicja Zaj¹c: …nie nadawali siê ju¿ do
pracy w Policji, przeszli na emeryturê, a nadaj¹
siê do tak trudnej pracy, jak¹ jest przeprowadzenie egzaminu?)
To jest historyczna wiedza. Powiem pani, ¿e to
œrodowisko w ci¹gu kilku lat przesz³o doœæ mocn¹ zmianê kadrow¹. Styka³em siê z tym jeszcze
kilka lat temu, ale teraz, kiedy spotykam siê
z przedstawicielami WORD, choæby z samymi
szefami i ich kadr¹, to s¹ to m³odzi ludzie. Œrodowisko uleg³o naprawdê mocnej zmianie. Rzeczywiœcie by³o tak, ¿e do WORD trafiali emerytowani
mundurowi, umówmy siê, ró¿nego rodzaju. Dzisiaj to siê zmieni³o.
W kwestii patologii, jakie pojawiaj¹ siê podczas egzaminowania, pyta pani o ró¿nego rodzaju kontrole i uci¹¿liwoœci, które bêd¹ dotyczy³y
WORD. Jak œwiat œwiatem jest tak, ¿e miejsce,
gdzie pañstwo ma daæ coœ obywatelowi, ¿e tak
powiem, iskrzy korupcyjnie. Jest to taka korupcjogenna linia. Proszê zauwa¿yæ, ¿e ró¿nego rodzaju afery wynikaj¹ce z tego, ¿e egzamin by³
niejasny albo ¿e egzaminator próbowa³ przymusiæ m³od¹, atrakcyjn¹ kobietê do zdania egzaminu, ¿e tak powiem, inaczej, te ró¿nego rodzaju
nieprawid³owoœci wynikaj¹ce ze sposobu egzaminowania zosta³y mocno ukrócone dziêki
pe³nemu dokumentowaniu egzaminu. Egzaminowany absolutnie ma prawo do odwo³ywania
siê i czêsto wygrywa. Jesteœmy w stanie odtworzyæ ca³y przebieg egzaminu. Czy pani wie, ¿e ca³y egzamin jest zapisywany w systemie audio-wideo? I je¿eli zdaj¹cy nie zda³, a ma poczucie
winy, to na pewno nie ma ¿adnego odwo³ania.
Poniewa¿ jednak od czasu do czasu s³yszymy, ¿e
gdzieœ tam s¹ afery, a to jest medialnie doœæ
atrakcyjny temat, trudno siê dziwiæ, ¿e pojawiaj¹ siê kontrole. Czy jest ich za du¿o, czy za ma³o?
Nie wiem. Niech policjanci oceniaj¹, czy trzeba
czêœciej kontrolowaæ, czy nie. Je¿eli z punktu
widzenia dzia³ania systemu egzamin przebiega
prawid³owo, to ja nie mam jakiegoœ dyskomfortu, wszystko jest dobrze. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pytanie zada pan senator Knosala, a nastêpnie pan senator Wojciechowski.
Chcia³abym tylko bardzo prosiæ o zachowanie
regulaminowego czasu na zadawanie pytania – jedna minuta. Dobrze? Dziêkujê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pierwsze moje pytanie dotyczy
nauczania na odleg³oœæ.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: E-learning?)
No, trochê siê tym e-learningiem zajmowa³em
i wiem, ¿e z tym te¿ s¹ pewne problemy.
Chcia³bym zapytaæ, czy to nauczanie z wyk³adowc¹ bêdzie siê odbywa³o w czasie rzeczywistym, czy
te¿ kursanci bêd¹ mogli odtwarzaæ ten materia³,
który ich obowi¹zuje, w dogodnym dla siebie czasie. Jakie bêdzie potwierdzenie odbycia przez kursanta okreœlonej liczby zajêæ teoretycznych w celu
wydania zaœwiadczenia o ukoñczeniu szkolenia?
Wiemy, ¿e art. 27 stanowi, i¿ kursant powinien
uczestniczyæ w co najmniej 80% zajêæ teoretycznych. Jak to okreœliæ w przypadku nauczania na
odleg³oœæ?
I jeszcze jedna sprawa zwi¹zana z nauczaniem
na odleg³oœæ. Czy nakaz prowadzenia szkolenia
wy³¹cznie na terenie danego powiatu lub powiatu
s¹siedniego ma zastosowanie tak¿e do prowadzenia kursów na odleg³oœæ?
Ostatnia, drobna sprawa. Zreszt¹ pyta³em ju¿
o to senatora sprawozdawcê. Czy ta prêdkoœæ
80 km/h na drogach ekspresowych i autostradach nie jest trochê za niska, zw³aszcza wobec
tych prêdkoœci, które niebawem bêd¹ obowi¹zywa³y, na przyk³ad do 140 km/h? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski. Bardzo proszê.
Przypominam, jedna minuta.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wspomina³ pan ju¿ o konstytucyjnej zasadzie,
o tych osiemnastu latach i o tym, ¿e nie mo¿na tego podwy¿szyæ. Prosi³bym o wyjaœnienie, jak to
ma siê siê do kategorii A i do kategorii D. W ich
przypadku, zdaje siê, mo¿na by³oby to zmieniæ.
Drugie pytanie. Tu wrócê jeszcze do sprawy
znaczka zielonego listka. Wed³ug moich szacunków je¿eli, ¿e tak powiem, starzy kierowcy bêd¹
mogli jeŸdziæ z tymi znaczkami, to samochody
z tymi zielonymi listkami bêd¹ stanowi³y z 80%,
zreszt¹ tak ju¿ kiedyœ by³o, bo ten znak zielonego
listka ju¿ kiedyœ by³ u¿ywany. A wiêc czy bêdzie on
dla innych kierowców czyteln¹ informacj¹, ¿e
w danym samochodzie jedzie m³ody kierowca?
We³ug mnie skoro stary, doœwiadczony kierowca,
jad¹c autem z zielonym listkiem, bêdzie móg³
przekroczyæ prêdkoœæ 80 km/h, a drugi nie bêdzie
móg³ przekroczyæ tej prêdkoœci, to ta informacja
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bêdzie ¿adna, a jeszcze, moim zdaniem, wprowadzi innych w b³¹d i mo¿e doprowadziæ do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Najpierw pan senator Knosala. Panie Senatorze, chcia³bym byæ dobrze zrozumiany. Je¿eli ta
ustawa ma mieæ charakter restrykcyjno-dyscyplinuj¹cy… Bo idziemy w tê stronê. Skoro udaje siê
nam, jak do tej pory, poprawiæ bezpieczeñstwo na
drodze, skoro coraz mniej ludzi siê zabija, to i ta
ustawa musi byæ, ¿e tak powiem, dokrêcaniem
œruby.
Co do e-learningu, to tu musi byæ jak najciê¿sza
reglamentacja. Bo bojê siê fikcji w odbyciu szkolenia poprzez e-learning, bojê siê braku mo¿liwoœci
udokumentowania tego szkolenia, bojê siê tego, ¿e
ono bêdzie odbywa³o siê na takiej zasadzie, ¿e ktoœ
tylko oœwiadczy, ¿e odby³ takie szkolenie. Mnie
tymczasem zale¿y na fizycznym odbyciu kursu, na
tym, ¿eby kursant us³ysza³, zobaczy³… i ¿eby autentycznie poœwiêci³ na to swój czas. No a w przypadku e-learningu to siê nam trochê wymyka spod
kontroli. W zwi¹zku z tym… Ja rozumiem potrzebê
nowoczesnego pañstwa, nowoczesnych technik,
ale przy okazji tych nowoczesnych technik… W tej
ustawie tak jakby trochê uciekamy od tematu, dlatego ¿e szczegó³y dotycz¹ce tego sposobu nauczania maj¹ siê pojawiæ dopiero w rozporz¹dzeniu ministra. I nie ukrywam, ¿e mam z tym pewien k³opot, bo z jednej strony chcia³bym nowoczesnego
pañstwa, a z drugiej strony mam œwiadomoœæ tego,
¿e jeœli otworzymy furtkê za szeroko, to kursanci
nie bêd¹ w ogóle chodzili na kursy, nie bêd¹ siê
uczyli, tylko po prostu odfajkuj¹… I i dlatego trzeba dzia³aæ ostro¿nie z tym dobrem.
(Senator Ryszard Knosala: St¹d w³aœnie moje
pytanie.)
A wiêc chyba podzielamy te same w¹tpliwoœci.
Czyli nowoczesne, elektroniczne systemy s¹ okej,
ale chyba nie wszêdzie. Dlatego tutaj bym siê trochê waha³.
Czy 80 km/h to nie jest zbyt niska prêdkoœæ?
No nie wiem. Mo¿na z³o¿yæ w tej sprawie poprawkê. My wprowadziliœmy to niejako odruchowo, ¿eby po prostu mniej ludzi siê zabija³o i ¿eby kierowcy jeŸdzili uwa¿niej ni¿ teraz, tak ¿e to po to jest taka restrykcja. I to jest efekt niejako umowny. Bo
nie ma badañ œwiadcz¹cych o tym, ¿e jeœli to be-

41

dzie 70 km/h, to bêdzie inaczej, czy ¿e bêdzie inaczej, jeœli bêdzie 90 km/h. Po prostu podjêliœmy
decyzjê, ¿e bêdzie to 80 km/h.
Ta sprawa jest te¿ bardzo œciœle zwi¹zana z drugim pytaniem pana senatora Wojciechowskiego,
tym o zielony listek. Ja powtórzê: ze znakiem zielonego listka wi¹¿e siê taka podstawow¹ idea, ¿e
ma on byæ dla innych uczestników dróg informacj¹, ¿e za kierownic¹ siedzi niedoœwiadczony kierowca, w zwi¹zku z tym trzeba zwróciæ na niego
uwagê. A je¿eli zdarzy siê tak, ¿e ze znaczkiem zielonego listka bedzie jeŸdzi³ ktoœ doœwiadczony, to
przecie¿ nie zmniejszy to bezpieczeñstwa na drodze. Nakazanie kierowcy nieje¿d¿¹cemu z zielonym listkiem, by uwa¿a³ na tego z zielonym listkiem, nawet w sytuacji, kiedy w tym aucie z zielonym listkiem siedzi kierowca doœwiadczony, nie
zmniejsza bezpieczeñstwa na drodze. Naszym
g³ównym zadaniem jest to, ¿eby na samochód
z zielonym listkiem, w którym prawdopodobnie
siedzi kierowca bardzo ma³o doœwiadczony, zwracali baczniejsz¹ uwagê inni u¿ytkownicy ruchu.
Bo przecie¿ tym, ¿e jest przyklejony listek, my nie
wymuszamy innych zachowañ tego kierowcy je¿dz¹cego z tym znaczkiem. On prawdopodobnie
ca³y czas jedzie skupiony i uwa¿ny, ale znaczek
sygnalizuje innym: wy wszyscy naoko³o uwa¿ajcie, bo tu za kierownic¹ siedzi ktoœ, kto ma mniejsze ni¿ wy doœwiadczenie, a wiêc mo¿na siê spodziewaæ, ¿e za chwilê wykona jakiœ manewr, który
jest, delikatnie mówi¹c, niestandardowy.
Pyta³ pan te¿ o sprawê tego, ¿e konstytucyjnie
ustalony jest w Polsce wiek osiemnastu lat, wiêc
dopiero od wieku osiemnastu lat mo¿na… Ale
w innych kategoriach wydajemy w mniejszych…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: …obowi¹zuje wy¿szy wiek.)
Nie, w przypadku ni¿szych jest ni¿szy wiek.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: A jak w tej
chwili jest z kategori¹ A?)
A? Ile lat jest w przypadku A?
(G³os z sali: A1 – szesnaœcie.)
Aha, w przypadku A1 jest szesnaœcie lat, czyli
wydajemy to prawo jazdy A1 m³odzianowi, na rowery… to znaczy na motorowery i ma³e motocykle.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ale ile w tej
chwili…?)
Szesnaœcie lat. Ni¿sze bariery wiekowe wynikaj¹ z prawa unijnego. A ja mówiê o tym, ¿e w Polsce,
gdzie jest powszechna dostêpnoœæ do je¿d¿enia po
drogach z prawem jazdy kategorii B… To znaczy
obawiam siê problemu konstytucyjnoœci w razie
próby podnoszenia tego progu, czyli wprowadzenia tego, by wydawaæ starszym…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: A kategoria
B?)
Proszê?
(Senator Grzegorz Wojciechowski: A kategoria B?)
Kategoria B to jest… W przypadku wy¿szych kategorii, z którymi wi¹¿e siê uprawianie zawodu, to ju¿
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mamy woln¹ rêkê, tak ¿e hulaj dusza, piek³a nie ma –
mo¿emy sobie ustaliæ i dwadzieœcia piêæ lat. Tylko ¿e
wtedy rozwalimy rynek pracy kierowców. A wiêc nie
mo¿emy uderzyæ za mocno z drugiej strony, czyli
wprowadziæ tego, by m³odzi kierowcy póŸniej wchodzili do grupy zawodowej, bo oczywiœcie poziom bezpieczeñstwa jest wa¿ny, ale wszystko ma gdzieœ swoje granice. Wskutek przynale¿noœci do Unii wyjecha³o nam wielu kierowców, do tego w tej chwili, po kryzysie, transport polski potrzebuje coraz wiêcej kierowców, a wiêc próba podnoszenia wieku granicznego w tym przypadku te¿ mog³aby siê skoñczyæ k³opotami, tym razem k³opotami rynku.
To chyba wszystko.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Chcê przypomnieæ, ¿e o 13.45 og³osimy przerwê na op³atek. Mam nadziejê, ¿e równie¿ pan minister zd¹¿y wróciæ do nas po tym op³atku…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: To wszystko zale¿y od
pañstwa. Ja jestem do dyspozycji.)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Nie straszmy pana ministra.)
...i pan senator Wojciechowski zdo³a jeszcze
dopytaæ w sprawie ostatniego pytania.
Teraz pani senator Adamczak i ponownie pan
senator Wojciechowski.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: To ju¿ trzeci raz.)
Trzeci czy czwarty, tak.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz: Nie ¿ebym wytyka³, ale…)
Nie ma limitu pytañ, mamy prawo, wiêc…
Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja myœlê, ¿e je¿eli chodzi o tê naklejkê z zielonym listkiem, to mo¿liwe by³oby naklejanie i odklejanie tej naklejki, a wiêc jeœli jechaæ mia³by
m³ody kierowca, to nakleja³by sobie ten listek,
a jeœli to by³by kierowca z doœwiadczeniem, to
mo¿na by to by³o odkleiæ. A wiêc jeœli ktoœ ma
z tym problem, to proponujê takie rozwi¹zanie.
Przecie¿ tak naprawdê gdy policjant sprawdza
kierowcê, to wie, czy to jest m³ody kierowca, czy
starszy, tak ¿e wtedy nie ma znaczenia, czy on
jedzie 80 km/h, czy 100 km/h. No ale mo¿na
wymyœliæ, ¿e naklejki mog¹ byæ odrywane, ruchome.
Mam zapytanie dotycz¹ce nowej kategorii prawa
jazdy, kategorii AM. Bardzo mnie to ciekawi, gdy¿
od niedawna jestem motocyklist¹. Nie je¿d¿ê skuterem, ale motorem. Z tym ¿e uwa¿am, ¿e im wiêcej

jest skuterowców – nie motocyklistów, tylko skuterowców – tym lepiej je¿d¿¹ oni na motorach.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Proszê jeszcze raz…)
Im wiêcej jest skuterowców, Panie Ministrze, to
tym lepiej póŸniej je¿d¿¹ oni na motorach. To jest
logiczne, prawda?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)
Ale myœlê, ¿e s¹ tu pewne obostrzenia w takim
znaczeniu, ¿e dotychczas by³o tak… Pan minister
mnie s³ucha?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak, tak, tak.)
Dotychczas by³o tak, ¿e egzaminy na karty motorowerowe mo¿na by³o zdawaæ w szkole i kontrolowa³ to policjant. Teraz, jak rozumiem, to wszystko przechodzi do WORD. Tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Tak.)
Z tego, co doczyta³am, wynika, ¿e koszt takiego egzaminu to 200 z³, a do tego dojdzie jeszcze koszt kursu. Dlatego myœlê, ¿e wielu dzieciaków, które mieszkaj¹ na wsi czy w takich okolicach, po prostu nie bêdzie staæ na taki kurs. Dotychczas by³ on chyba, z tego, co wiem, nieodp³atny. Czy pañstwo zastanawialiœcie siê nad tym problemem? Ja uwa¿am – podkreœlam, ¿e takie jest moje zdanie na ten temat – ¿e te
kursy… Wczeœniej by³ taki problem prawny, ¿e ktoœ,
kto ukoñczy³ osiemnaœcie lat, móg³ jeŸdziæ skuterem
bez ¿adnego prawa jazdy. I z tego powodu rozwi¹zanie posz³o w kierunku prawa jazdy kategorii AM. Ja
jednak uwa¿am, ¿e powinno byæ tak: je¿eli dziecko
chodzi do szko³y, to egzamin na kartê motorowerow¹
powinno zdawaæ w szkole – myœlê, ¿e to dobrze funkcjonowa³o i ¿e tak powinno zostaæ – a je¿eli ktoœ tego
egzaminu nie zda³ do ukoñczenia osiemnastu lat, to
powinien iœæ na kurs egzaminacyjny. Z mojego punktu widzenia to by³oby logiczne. Przecie¿ nie by³o jakichœ wiêkszych wypadków, je¿eli chodzi…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pani Senator,
proszê o pytanie.)
Nie wiem, co na ten temat mówi statystyka…
Ju¿ koñczê, Pani Marsza³ek. Moje pytanie zreszt¹
by³o w tym, co ju¿ powiedzia³am. Co pan minister
s¹dzi na ten temat? I czy by³a mowa o tej sprawie,
czy rozmawiano o kosztach? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski. Ale naprawdê proszê… Bêdê przerywa³a, jeœli… Bo naprawdê jesteœmy ju¿ mocno spóŸnieni.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek, postaram siê zmieœciæ w czasie.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
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Wrócê do kwestii tego zielonego listka. Nie bardzo zgadzam siê ze stwierdzeniem pana ministra,
¿e inni kierowcy nie oczekuj¹ od tego kierowcy niczego, bo oni oczekuj¹, ¿e on nie przekroczy prêdkoœci 80 km/h. Tak wiêc proszê to skomentowaæ,
powiedzieæ, czy to oczekiwanie jest wa¿ne, czy
niewa¿ne.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jesteœmy
w punkcie pytañ. Bardzo proszê, Panie Senatorze… Debata bêdzie potem.)
No tak, ale ja proszê o skomentowanie, powiedzenie, czy to jest wa¿ne, czy niewa¿ne.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie.)
I druga sprawa. Mo¿e najlepiej, tak dla u³atwienia sobie ¿ycia, wszystkie samochody wyposa¿yæ
w zielone listki i wtedy, je¿eli do takiego samochodu wsi¹dzie m³ody kierowca, nie bêdzie problemu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: To znaczy ja…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Przepraszam, Panie Ministrze.
Panie Senatorze, uchylam tê drug¹ czêœæ, bo to
nie by³o pytanie.
Przypominam, ¿e jesteœmy w trakcie pytañ do
pana ministra, a debata bêdzie dopiero po tym
punkcie. W zwi¹zku z tym nie przyjmujê ju¿ wiêcej tego typu propozycji, dobrze? Naprawdê musimy przestrzegaæ regulaminu, poza tym pan minister ju¿ kontynuuje wypowiedŸ drug¹ godzinê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, ale tylko i wy³¹cznie o odpowiedŸ na pytania, dobrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Stawia mnie pani
w bardzo trudnej sytuacji…)
Wiem, niestety od tego jestem.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: …dlatego, ¿e ja, z naturalnym szacunkiem do pana senatora, bardzo
chcia³em…)
To mo¿e jeszcze w kuluarach, dobrze? W kuluarach.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: Dobrze.)
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Pani Senator Adamczak, z radoœci¹ witam informacjê, ¿e jeŸdzi pani motocyklem. Chêtnie bym
siê dosiad³ kiedyœ.
(Weso³oœæ na sali)
Mamy dzisiaj taki stan prawny, ¿e rzeczywiœcie
karta motorowerowa nie jest prawem jazdy, prawda? Wed³ug prawa unijnego kategoria AM jest
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prawem jazdy, w zwi¹zku z tym ten dokument nie
mo¿e byæ wydawany w szkole, tylko musi odbyæ
siê kurs i egzamin w WORD, tak jak na ka¿de inne
prawo jazdy. Dodatkowy warunek jest taki, ¿e
mo¿e to siê odbyæ ju¿ w wieku czternastu lat. I teraz kwestia pieniêdzy, bo dotknê³a tu pani bardzo
czu³ego tematu. Mianowicie chêæ posiadania takiego uprawnienia bêd¹ mieli ludzie m³odzi, prawda? I 200 z³ to jest górna granica. Bêdê wydawa³
rozporz¹dzenie w tej kwestii i mocno bêdê siê
skroba³ po g³owie, próbuj¹c nie przekroczyæ tutaj
granicy przyzwoitoœci.
Ile bêdzie kosztowa³ kurs? Tego nie wiem, bo nie
mamy takiego rynku, do tej pory nie by³o takiej nauki, nie by³o takich kursów. W zwi¹zku z tym nie
wiem, jak rynek na to zareaguje. To, co siê stanie
z cen¹, zale¿y od tego, jakie bêdzie zapotrzebowanie,
i od tego, jak poszczególne oœrodki szkolenia bêd¹
konkurowa³y o potencjalnych uczestników kursów.
Tego nie wiem. Poczekajmy. Równie¿ nie za bardzo
ingerowaliœmy w kursy na prawo jazdy kategorii B.
Cena za nie ukszta³towa³a siê na poziomie kilkuset
z³otych, 1 tysi¹ca z³, 1 tysi¹ca 200 z³ – te kursy maj¹
ró¿n¹ cenê, w zale¿noœci od miasta. Dlatego ja bym
siê w to nie wtr¹ca³. Wie pani, ze wzglêdu na to, ¿e to
s¹ m³odzi ludzie, ze wzglêdu na sympatiê do nich,
nikt im nie zrobi kursu za 100 z³. To wszystko musi
siê spinaæ finansowo. Ten, który prowadzi szko³ê nauki jazdy, bêdzie musia³ tak skalkulowaæ koszty, ¿eby w wyniku tego szkolenia mieæ jakiœ zysk. Nie uprosimy go, ¿eby zrobi³ to w odruchu woluntarystycznym. I ja bym siê tym a¿ tak bardzo nie przejmowa³.
Jak powiadam, mam wp³yw na koszt egzaminu
i koszt wydania tego prawa jazdy, bo to bêdzie zale¿a³o od ministra. Mogê pani obiecaæ, ¿e bêdê mia³ na
uwadze to, ¿e dzisiaj tych czternastolatków, którym
tatuœ czy mamusia zechc¹ kupiæ motocykl – my te¿
mamy dzieci, w zwi¹zku z tym… Ale rozumiem, ¿e
nie chce pani, Pani Senator, stanowiæ prawa specjalnie pod swoje dzieci. Dziêkujê.
(Weso³oœæ na sali)
To chyba tyle, ju¿ odpowiedzia³em.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê œlicznie, Panie Ministrze.
Pytañ nie mamy, w zwi¹zku z tym…
(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze kwestia zielonego listka.)
Bardzo proszê – z tym, ¿e uprzedzam: to ma byæ
pytanie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Piêtnaœcie sekund, Pani Marsza³ek.
Dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Czy umieszczenie znaku liœcia na samochodzie w innym celu ni¿ zasygnalizowanie, ¿e jedzie nim m³ody
kierowca, bêdzie w jakiœ sposób karane? Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Nie, nie bêdzie karane, ta ustawa nie przewiduje
czegoœ takiego. Powiem, ¿e ja generalnie zajmujê siê
tymi problemami, które mam, ta zasada przyœwieca
mi przez ca³e ¿ycie, i liczê na to, ¿e wprowadzone
w dobrej wierze zapisy dotycz¹ce zielonego listka
dadz¹ jakieœ efekty. Je¿eli po roku czy po dwóch latach oka¿e siê, ¿e ten zielony listek robi wiêcej zamieszania na drodze ni¿ po¿ytku, to trzeba bêdzie
mieæ odwagê wycofaæ siê z tego. Jednak dzisiaj,
w najlepszej wierze, w celu podniesienia bezpieczeñstwa na drodze, maj¹c na myœli szczególnie
tych œwie¿ych kierowców, wprowadzamy oznakowanie zielonym listkiem. I równie¿ z tego wzglêdu,
¿e senator Bisztyga wnosi³ o to. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
By³am optymistk¹. Niestety.
Nastêpne pytanie zada pani senator Adamczak.
Pytanie – minuta. Bêdê tego przestrzega³a.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Pani Marsza³ek, ja te¿, tak jak pani, zawsze jestem optymistk¹.
Mam pytanie, bowiem zaniepokoi³a mnie jedna
sprawa. Wracaj¹c do tych skuterów, chce zapytaæ
o to, co bêdzie z tymi osobami, które dzisiaj nie maj¹ tego prawa jazdy. Rozumiem, ¿e jest na to rok,
ale jest gros osób starszych, które po prostu je¿d¿¹
skuterami i jest to czêsto ich jedyny œrodek transportu, którym doje¿d¿aj¹ do pracy. I jeœli ktoœ ma,
nie wiem, piêædziesi¹t, piêædziesi¹t piêæ lat, to czy
bêdzie musia³ zrobiæ to prawo jazdy, czy… Rozumiem, ¿e prawo nie dzia³a wstecz i w tym przypadku te¿ tak bêdzie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Jedna sekundka, konsultacja.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Pani Senator, mo¿e odpowiem pani na piœmie,
dobrze? Mam tutaj konsultacje na ¿ywo, ale nie za
bardzo prowadz¹ one do celu.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ, w zwi¹zku z czym dziêkujê
œlicznie, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz: 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 zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu senatora Stanis³awa
Iwana.
Zapraszam.

Senator Stanis³aw Iwan:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Ta ustawa rzeczywiœcie jest potrzebna, bo ona
wyczerpuje temat nie tylko ze wzglêdu na sto trzydzieœci dziewiêæ artyku³ów, które zawiera, ale ona
rzeczywiœcie bardzo kompleksowo i szeroko obejmuje problematykê zarówno zwi¹zan¹ z kieruj¹cymi pojazdami, jak i ustala warunki, jakie trzeba spe³niæ, aby mo¿na by³o zostaæ tym kieruj¹cym
pojazdem. Chcê odnieœæ siê do kilku spraw, do
kilku zapisów tej ustawy, a w paru miejscach nawet pozwolê sobie na nieœmia³e polemizowanie
z tym, co pan minister, stoj¹c tutaj, za t¹ mównic¹, by³ uprzejmy wypowiedzieæ.
Mianowicie jestem za tym, a¿eby na zasadzie
kompromisu – który tu ju¿ by³ proponowany – dopuœciæ mo¿liwoœæ zdawania egzaminu na pojazdach instytucji, które szkol¹ przysz³ych kierowców. Chodzi o to, ¿eby nie by³y to pojazdy prywatne, bowiem trudno sobie wyobra¿aæ, ¿eby w samochodzie dorabiaæ dodatkowe peda³y do sprzêg³a
i jeszcze parê innych rzeczy. Oœrodki szkolenia kierowców maj¹ samochody, które s¹ dostosowane
zarówno do szkolenia, jak i – tak mi siê wydaje – do
egzaminowania. Pozostaje tylko kwestia zainstalowania tam tej rejestracji audio-wideo. Otrzyma³em
informacjê, ¿e nie jest to zbyt skomplikowane, ¿e
tego rodzaju instalacje montuje siê w ci¹gu paru
minut. Oczywiœcie, to wszystko mog³oby odbywaæ
siê na koszt zdaj¹cego egzamin. Dlaczego jestem
za tym? Mianowicie jestem za tym dlatego, ¿e
wœród moich znajomych i rodziny by³y takie przypadki, ¿e osoby, które znakomicie radzi³y sobie
w trakcie nauki jazdy, wielokrotnie nie zdawa³y egzaminu ze wzglêdu na stres. Jest to trudne chocia¿by ze wzglêdu na to, ¿e ka¿de sprzêg³o jest…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê, bardzo proszê.)
…inne. I mi te¿ siê zdarza, a jestem kierowc¹
z czterdziestoletnim sta¿em, ¿e kiedy wsi¹dê do
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innego samochodu, to mi czasem silnik zgaœnie.
Te¿ inaczej widaæ w lusterkach, a je¿eli i gabaryty
samochodu s¹ inne, to czasem zdarza mi siê, ¿e
cofaj¹c, nie zaparkujê dok³adnie przy krawê¿niku
i, wstydz¹c siê, powtarzam ten manewr. Krótko
mówi¹c, chodzi o to, a¿eby temu m³odemu kierowcy, który jest w wielkim stresie, nie utrudniaæ
¿ycia, maj¹c na wzglêdzie to, ile on musi tych
trudnych dla niego, bo stosunkowo nowych,
czynnoœci wykonaæ. I dlatego z³o¿ê poprawkê dotycz¹c¹ tego, ¿eby mo¿na by³o zdawaæ egzaminy
na tych samochodach, na których robi³o siê kurs.
Kolejna sprawa z tym zwi¹zana jest taka, ¿e zwrócili siê do mnie przedstawiciele stowarzyszeñ…
Wyjmê wizytówki i zaraz odczytam, przedstawiciele których stowarzyszeñ siê zg³osili. Stowarzyszenie kierowca.pl oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Oœrodków Szkolenia Kierowców, którzy podnosz¹ kwestiê finansow¹, zwi¹zan¹ bezpoœrednio z ich biznesem. Chodzi o to, ¿e w WORD
bardzo czêsto s¹ zmieniane samochody, które bez
wzglêdu na dobr¹ czy z³¹ wolê dyrekcji WORD nabywane s¹ w drodze przetargu. Je¿eli WORD
w drodze przetargu kupi inne samochody ni¿ by³y
dotychczas, to wówczas szkol¹cy, ze wzglêdu na
chêæ dostosowania siê, mo¿liwoœæ uczenia na takim samym typie samochodu – mam na myœli gabaryty i pozosta³e aspekty, o których wczeœniej
mówi³em – zmuszeni s¹ likwidowaæ jeszcze niezamortyzowany, niewiele zu¿yty albo wrêcz sprawny tabor i kupowaæ nowy. A wtedy ceny u dilerów
s¹ dla nich odpowiednio wysokie. Tak ¿e to jest
drugi, jakby ekonomiczny, argument, który mnie
przekonuje. W koñcu to jest jakaœ sfera biznesu,
z której ¿yje iluœ tam ludzi. Dziêki temu bezrobocie i nak³ady pañstwa na tê sferê ¿ycia s¹ mniejsze. Z uwagi na to wszystko z³o¿ê poprawkê polegaj¹c¹ na tym, a¿eby w art. 53 ust. 1 po wyrazach
„wojewódzkiego oœrodka ruchu drogowego” dodaæ wyrazy „lub oœrodka szkolenia kierowców”.
Jest jeszcze trzeci argument przemawiaj¹cy za takim rozwi¹zaniem. Mianowicie je¿eli ktoœ zechce
zdawaæ egzamin na tak zwanym automacie, to
w przypadku gdy WORD nie ma takiego samochodu, zdaj¹cy ma prawo wybraæ sobie samochód do
egzaminu, który musi zostaæ dostarczony. Wówczas wszystkie perturbacje, sprawy, o których
mówimy, zwi¹zane na przyk³ad z rejestracj¹ itd.
te¿ jakoœ musz¹ byæ za³atwione. Tak wiêc to s¹
moje trzy argumenty za tym.
Mam jeszcze dwie inne poprawki. Mianowicie
ja oœmielê siê nie zgodziæ z panem ministrem, jeœli
chodzi o kwestiê szkolenia w ramach e-learningu.
Podnosimy, ¿e w ma³ych oœrodkach takie szkolenie nie jest na wystarczaj¹co wysokim poziomie.
Ale je¿eli bêd¹ delegacje ustawowe dla pana ministra, a¿eby w tym zakresie tê delegacjê wype³ni³,
odpowiednio dostosowuj¹c miêdzy innymi proce-
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dury nauki w ramach e-learningu, to wtedy dla
ka¿dego, nawet najmniejszego i najs³abszego oœrodka szkolenia bêdzie szansa na to, ¿e szkolenie
bêdzie standaryzowane, na okreœlonym poziomie.
Trzeba tylko zastanowiæ siê nad tym, w jaki sposób to egzekwowaæ, byæ mo¿e na podstawie egzaminów wewnêtrznych, jak to obecnie ma miejsce.
Kolejna sprawa, powiedzia³bym, ju¿ bardziej
dotycz¹ca bran¿y. Przedstawiciele œrodowisk
podnosili, ¿e zapis dotycz¹cy utworzenia super
OSK, które bêd¹ mia³y prawo zarówno szkoliæ instruktorów i wyk³adowców, jak i organizowaæ
trzydniowe warsztaty, jest na tyle ogólny, i¿ to mo¿e spowodowaæ zamkniêcie bran¿y. Mo¿e siê okazaæ, ¿e mechanizmy korporacyjne, coraz bardziej… Z zapisów ustawowych wynika, ¿e aby nie
utraciæ prawa wykonywania zawodu, trzeba raz
w roku odbyæ trzydniowe warsztaty. To jest takie,
powiedzia³bym, praktyczne przypomnienie zawodu. Nie ma jednak nigdzie nakazu mówi¹cego
o tym, ¿e te warsztaty i szkolenia powinny byæ otwarte, czyli dla wszystkich chêtnych. PóŸniej mo¿e siê zdarzyæ, ¿e super OSK stwierdzi – uzasadni
to wieloma wzglêdami – i¿ w ci¹gu roku jest w stanie przeprowadziæ trzy warsztaty, ka¿dy dla dwunastu osób. To umo¿liwi dostêp do szkolenia, odbycie którego, przypominam, jest niezbêdne do
wykonywania zawodu, dwunastu osobom, czyli
wszystkim w³asnym instruktorom i jeszcze jakimœ czterem z najbli¿szego s¹siedztwa. Zlikwiduje to zawód, a w wyniku tego bêdzie coraz mniej
oœrodków. I to znowu odbije siê na kursantach, bo
wzrosn¹ ceny itd., itd. Ja siê tego obawiam, dlatego zg³aszam trzeci¹ poprawkê. Proponujê, aby
w art. 35 ust. 6 wyrazy „i wydaje zaœwiadczenie
potwierdzaj¹ce uczestnictwo w tych warsztatach”
zast¹piæ wyrazami „zapewnia udzia³ w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom
i wyk³adowcom oraz wydaje zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce uczestnictwo w tych warsztatach”.
Wtedy nie bêdziemy mieli do czynienia z takim,
powiedzmy, uchyleniem furtki.
Jeszcze jedno. Wspólnie z panem senatorem
Knosal¹ zg³aszamy poprawkê mówi¹c¹ o podniesieniu ograniczenia prêdkoœci do 90 km/h dla samochodów oznaczonych zielonym liœciem. Zastanawialiœmy siê, czy utrzymaæ 80 km/h na zwyk³ych drogach, a 90 km/h na autostradach i drogach szybkiego ruchu, ale doszliœmy do wniosku,
¿e to bêdzie powodowa³o pewne utrudnienia, wiêc
lepiej podnieœæ to ograniczenie o 10 km/h. Dlaczego? Dlatego ¿e taki pojazd jad¹cy praw¹ stron¹
drogi szybkiego ruchu, szczególnie drogi dwujezdniowej, lub autostrady z prêdkoœci¹ 80 km/h
spowoduje, ¿e ciê¿arówki zaczn¹ go wyprzedzaæ.
Autostrady i tak wiecznie s¹ blokowane – pan minister doskonale o tym wie. Gdy na odcinku
100 km wyprzedza piêtnaœcie ciê¿arówek – trwa
to bardzo d³ugo, bo one nie mog¹ przekroczyæ
90 km/h – to te¿ stanowi to jakieœ zagro¿enie
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i utrudnienie dla ruchu. A wiêc trzy w³asne poprawki…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziesiêæ minut.)
…a do czwartej siê do³¹czam.
Chcia³bym siê jeszcze ustosunkowaæ do jednej
kwestii, mianowicie prawo jazdy a osoby starsze.
S³usznie pan minister powiedzia³, ¿e to jest kwestia bardzo indywidualna i delikatna. Ja te¿ tak
uwa¿am. W Senacie jakiœ czas temu pojawi³a siê
taka tendencja, ¿eby zg³aszaæ poprawki mówi¹ce
o tym, aby po przekroczeniu pewnego wieku trzeba by³o obligatoryjnie co parê lat czy co roku chodziæ na jakieœ dodatkowe badania itd. Ja siê tym
interesowa³em i ze statystyk wynika – pan minister chyba to potwierdzi – ¿e ludzie w podesz³ym
wieku, zarówno w Polsce, jak i w ca³ej Europie,
powoduj¹ minimaln¹ liczbê wypadków. Na pewno
nie jest to liczba porównywalna z liczb¹ wypadków spowodowanych przez m³odzików. I s³usznie
mówimy, ¿e trzeba im daæ okres ochronny, okres
sprawdzania – osiem miesiêcy i dwa lata. Myœlê,
¿e to s¹ znakomite pomys³y. Jeœli zaœ chodzi o ludzi starszych… Gdy jeŸdzimy na Zachód Europy… No, my nie jesteœmy jeszcze takim spo³eczeñstwem, które od m³odoœci, od dzieciñstwa jeŸdzi³o. Mo¿e niektórzy z nas tak. Gdy mieliœmy szesnaœcie lat, robiliœmy prawo jazdy na motocykl,
gdy siedemnaœcie – na samochód, i stale jeŸdzimy. My dopiero za jakiœ czas bêdziemy wchodzili
w wiek starczy, o ile do¿yjemy. Na Zachodzie mnóstwo ludzi w podesz³ym wieku jeŸdzi samochodami i nie ma tam z tym problemów. To, o czym mówimy, to s¹ niepotrzebne restrykcje, które prêdzej
czy póŸniej ka¿dego z nas w jakiœ sposób mog³yby
dotkn¹æ. Dziêkujê uprzejmie.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê.
Chcê przypomnieæ, ¿e wykorzysta³ pan z dodatkowego czasu jedn¹ minutê.)
Ale ju¿ drugi raz nie bêdê.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: I na to liczê.)
Sk³adam poprawki.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, pan senator Majkowski. Przypominam:
dziesiêæ minut.

Senator Krzysztof Majkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
A¿eby siê nie powtarzaæ, powiem tylko, ¿e poprawkê, któr¹ z³o¿y³ senator Iwan, ja pozwoli³em
sobie z³o¿yæ oko³o godziny wczeœniej. Naprawdê
bardzo siê cieszê, ¿e oba kluby bêd¹ reprezentowa³y tê sam¹ liniê, jeœli chodzi o poprawkê
w art. 53 ust. 1. Ja ju¿ jej nie bêdê czyta³. General-

nie chodzi o to, a¿eby ka¿dy przystêpuj¹cy do egzaminu mia³ mo¿liwoœæ wyboru pojazdu, czyli ¿eby nie by³ skazany tylko i wy³¹cznie na pojazd
wskazany przez WORD, ale ¿eby mia³ mo¿liwoœæ
wyboru samochodu, który bêdzie spe³nia³ – i tu
jest punkt pierwszy i zasadniczy – wszystkie wymogi objête prawem. Dlatego w pytaniu, które pozwoli³em sobie zadaæ ministrowi Jarmuziewiczowi podczas dyskusji, prosi³em o wyartyku³owanie
tych wszystkich przeciwwskazañ, które mia³yby
prowadziæ do tego, a¿eby ta poprawka nie zosta³a
przyjêta. Panie Ministrze, ja oczywiœcie ceniê
i szanujê to wszystko, co pan powiedzia³, z tym ¿e
pozwolê sobie nie zgodziæ siê z tymi wszystkimi argumentami. No bo je¿eli mówi pan, ¿e bêdzie problem z ubezpieczeniem, to ja oœwiadczam… Ja
rozmawia³em z wieloma osobami, które s¹ przedstawicielami tych organizacji zrzeszaj¹cych oœrodki szkolenia kierowców, a przypomnê, ¿e na terenie kraju jest ich – ja mówiê o osobach zatrudnionych, ¿yj¹cych z tej dzia³alnoœci – kilkanaœcie
tysiêcy, i te osoby… Co do fachowoœci, co do podejœcia, co do kwestii, którymi oni siê zajmuj¹,
w ogóle nie chcê dyskutowaæ, bo uwa¿am, ¿e z racji wykonywanego zawodu te osoby zdecydowanie
lepiej znaj¹ siê na tych sprawach ni¿ my. Ale wrócê do tematu. Twierdzi³ pan, ¿e bêdzie problem
z ubezpieczeniem samochodu. Otó¿ nie, wszystkie samochody, które wskazywane by³yby do egzaminu na przyk³ad przez oœrodki szkolenia kierowców, s¹ ubezpieczone na takich samych zasadach jak samochody wordowskie. To jest jedna
kwestia. Druga kwestia. Pan mówi³, ¿e nie ma
mo¿liwoœci zamontowania sprzêtu audiowizualnego, który s³u¿y do bie¿¹cego œledzenia przebiegu egzaminu. Tu te¿ nie zgadzam siê z pana wersj¹, Panie Ministrze. Te organizacje zasiêga³y opinii
wyspecjalizowanych firm, które montuj¹ tego typu sprzêt, i stwierdzi³y, ¿e nie ma ¿adnych… Co do
kosztów to jest to oczywiœcie kwestia dogadania
siê, umowy miêdzy oœrodkiem egzaminacyjnym
a wojewódzkim oœrodkiem ruchu drogowego. I co
najwa¿niejsze…
Nie bêdziemy dyskutowaæ o tym, ¿e ka¿dy
z nas, czy to osobiœcie, czy poprzez ¿onê, dzieci,
rodziny, mia³ do czynienia z wojewódzkim oœrodkiem ruchu drogowego poprzez zdawanie egzaminu na prawo jazdy. Ja pamiêtam, jak mój syn,
w tej chwili dwudziestoszeœcioletni, zdawa³ egzamin w wieku siedemnastu lat. I z regu³y wszyscy
jego koledzy i kole¿anki – on chodzi³ do ogólniaka
– którzy przystêpowali do egzaminu… Nie by³o
przypadków – no, je¿eli by³y, to naprawdê sporadyczne – ¿eby ktoœ zda³ egzamin za pierwszym razem, by³o to trzecie, czwarte, pi¹te podejœcie. A to
oczywiœcie skutkowa³o tym, ¿e trzeba by³o przeznaczaæ na te egzaminy dodatkowe œrodki finansowe. No bo dochodzi do takiej oto sytuacji. Osoba szkol¹ca siê jeŸdzi, no na przyk³ad, Fiatem
Punto. Zostaje wyznaczony termin egzaminu i ta
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osoba zostaje posadzona na przyk³ad w Toyocie
Yaris. A w tej toyocie s¹ zupe³nie inne mechanizmy, o tym wspomina³ ju¿ senator Iwan, ale dodam
to jako uzasadnienie: jest zmiana w usytuowaniu
ró¿nych kontrolek, prze³¹czników œwiate³, wycieraczek, zmiany zwi¹zane z lusterkami elektrycznymi lub manualnymi, ró¿ne dŸwignie do regulacji siedzenia, oparcia, zag³ówka, ró¿ny sposób
w³¹czania biegu wstecznego, zmiany usytuowania tylnych szyb, a co za tym idzie, zmiany dotycz¹ce precyzyjnego cofania. Te nowoœci i wiele innych zmian, to, co znajduje siê pod mask¹ samochodu, powoduj¹ u kursantów na egzaminie
ogromny stres, a ka¿da pomy³ka oznacza koszty
zwi¹zane z nowym egzaminem. Przecie¿ nam
wszystkim powinno zale¿eæ na tym, ¿eby te egzaminy by³y obarczone jak najmniejszym stresem,
no bo co z takiego kierowcy, który póŸniej siada za
kierownicê i… On nie doœæ, ¿e nara¿a swoje ¿ycie,
to nara¿a jeszcze ¿ycie tych osób, które bêdzie
wióz³, bo mo¿e spowodowaæ kolizjê na drodze.
Nastêpnym elementem potwierdzaj¹cym s³usznoœæ tych argumentów, o których mówiê, Panie
Ministrze, jest to, ¿e w przypadku egzaminów
w kategoriach: B1, C, C1, C1E, D i T sprzêt, na
którym prowadzony jest ten egzamin, nie zawsze
jest w³asnoœci¹ WORD. Skoro wiêc mamy sytuacje takie, ¿e po to, by przeprowadziæ egzaminy,
wykorzystujemy na przyk³ad autobus, który jest
w³asnoœci¹ oœrodka szkolenia kierowców, to dlaczego nie mo¿na pos³u¿yæ siê samochodem osobowym i przeprowadziæ na nim egzaminu?
No i jeszcze dwa elementy, o których chcia³bym
powiedzieæ. Sprawa stanu technicznego pojazdów – bo pan minister mówi³ chyba równie¿ o tym
w zwi¹zku z t¹ pierwsz¹ wersj¹ pytania – jest przecie¿ okreœlona przepisami i nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿eby oœrodek szkolenia kierowców dysponowa³ samochodem niesprawnym technicznie, niespe³niaj¹cym wszystkich tych wymogów, które
obowi¹zuj¹ w³aœciciela samochodu, tak by egzamin móg³ byæ przeprowadzany. Wrócê te¿ jeszcze
do kwestii dotycz¹cej przeprowadzania egzaminów. S¹ ju¿ przyk³ady… Miêdzy innymi MORD
w Krakowie przygotowa³ ju¿ nowe rozwi¹zania techniczne id¹ce w³aœnie w tym kierunku, o którym
mówi³em.
I na koniec – stosujê siê do zalecenia pani marsza³ek – powiem tak. Panie Ministrze, ta ustawa
powsta³a miêdzy innymi na skutek zaleceñ – ja
nie mówiê, ¿e ca³oœci, ale w czêœci – które dotar³y
do nas z Unii Europejskiej. Skoro mamy stanowiæ
prawo, które w zdecydowanej wiêkszoœci bêdzie
zgodne z prawem unijnym, to b¹dŸmy konsekwentni i trzymajmy siê tego równie¿ w tym przypadku. Chcia³bym pañstwa poinformowaæ, ¿e
w tej chwili w ca³ej Europie tylko w Polsce i na Litwie, w tych dwóch krajach, przeprowadzanie eg-
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zaminu w tej wersji, o której mówiliœmy senator
Iwan i ja, jest w tej chwili niemo¿liwe. Tak ¿e skoro
mówimy o standardach unijnych, to doprowadŸmy do tego, ¿eby w Polsce te standardy równie¿
by³y realizowane. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Jurcewicz.
Przypominam, ¿e o 13.45 og³oszê przerwê do
godziny 15.00. Pana ministra równie¿ zaprosimy
o 15.00. Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Bardzo dziêkujê.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Ja rozumiem, ¿e przedstawione w ustawie rozwi¹zania maj¹ na celu przede wszystkim poprawê
bezpieczeñstwa, i z tym bezwzglêdnie siê zgadzam. Mam jednak pewne w¹tpliwoœci co do niektórych przed³o¿onych tutaj zapisów. Bo skoro
w pewien sposób zaostrzamy wymagania jakoœciowe itd., to mo¿e weŸmy pod uwagê na przyk³ad art. 15 ust. 2 i dajmy szansê przedstawiania
dokumentwów w formie elektronicznej. O czym
mówiê? Szanowni Pañstwo, na przyk³ad art. 15
mówi o tym, ¿e starosta dokonuje wpisu itd.,
a wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przed³o¿onych kopii. Nie
wiem, czy niemo¿liwe by³oby rozszerzenie tego
o „lub dokumentów w postaci elektronicznej”.
Myœlimy o pewnych obostrzeniach dotycz¹cych
na przyk³ad m³odych ludzi, choæ nie tylko, a mo¿e
warto siê zastanowiæ nad tym, by wprowadziæ e-administracjê z prawdziwego zdarzenia. Bo o tym
zaczynamy mówiæ, prawda? W mojej ocenie to jest
ustawa dobra, reguluj¹ca w jednym dokumencie
bardzo wiele kwestii zwi¹zanych z kierowaniem
pojazdami, ale troszkê brakuje tu zapisów dotycz¹cych pe³nej jej realizacji za poœrednictwem formy elektronicznej. Bo na przyk³ad art. 20, 27…
I druga sprawa, zwi¹zana z zaœwiadczeniami
lekarskimi. Szanowni Pañstwo, ta ustawa ma
tak¿e poprawiæ sytuacjê w zwi¹zku z nierzetelnym przedstawianiem dokumentów. I oto przyk³ad, który mo¿e siê zdarzyæ. W jednym z województw potencjalny kieruj¹cy chce uzyskaæ zaœwiadczenie, ale go nie uzyskuje, za to zyskuje je
w innym województwie. Gdzie znajdziemy to orzeczenie lekarskie i w jakim czasie? Gdyby by³o
mo¿liwe wykorzystanie formy elektronicznej, postaci elektronicznej, gdyby to by³o zarejestrowane
w CEPIK, to ka¿dy organ mia³by do tego dostêp.
I tu nawi¹zujê do art. 220 §1 k.p.a., który mówi:
organ administracji publicznej nie mo¿e ¿¹daæ zaœwiadczenia na podstawie faktur lub stanu prawnego, je¿eli znane s¹ one organowi z urzêdu, mo¿liwe s¹ do ustalenia przez organ na podstawie itd.
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Mój apel jest taki, aby zastanowiæ siê nad t¹ spraw¹. Je¿eli nie mo¿emy zrobiæ tego teraz, przy
okazji tej ustawy, to zmierzajmy do tego, ¿eby dokumenty, które mo¿na pozyskaæ i z³o¿yæ, w³¹cznie z tymi z k.p.a., znalaz³y siê w e-administracji.
Bo przecie¿ e-administracja jest zabezpieczona,
tam siê nie wchodzi przez Google, tylko przechodzi przez odpowiedni¹ formê zabezpieczeñ, jest
podpis elektroniczny et cetera.
Ostatnia spraw¹, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
pañstwa uwagê, jest jakoœæ szkolenia. Skoro
w ustawie proponujemy systemowe rozwi¹zania
zebrane w jednym miejscu, pewnego rodzaju podwy¿szenie jakoœci, to myœlê, ¿e nale¿y równie¿
przeprowadziæ analizê jakoœci kszta³cenia przez
oœrodki przygotowuj¹ce do egzaminów. W mojej
ocenie nie powinno byæ tak, ¿e d¹¿¹c do poprawy
bezpieczeñstwa, nie dostrzegamy trudu ponoszonego przez tych, którzy chc¹ otrzymaæ uprawnienia kierowcy. No bo na przyk³ad wielokrotne zdawanie egzaminów… Pytanie, z czego to wynika?
Zatem apelujê o to, aby w trybie rocznym dokonywaæ kontroli tych oœrodków, bo zdaje mi siê, ¿e
w uprzywilejowanej sytuacji stawiane s¹ WORD.
Nale¿y podnieœæ jakoœæ, ale nie tylko tê administracyjn¹, ustawow¹, lecz tak¿e jakoœæ oœrodków
szkoleniowych. Kolega wspomina³ o wielokrotnym powtarzaniu egzaminów. Pytanie, z jakich
powodów tak siê dzieje? Myœlê, ¿e ministerstwo
powinno w sposób naturalny, poprzez swoje urzêdy administracyjne, tak¿e w tym zakresie to przeanalizowaæ.
Dam jeszcze szansê na wypowiedŸ koledze.
Dziêkujê za uwagê.

prawka: myœlê, ¿e tam, gdzie jest mowa o pojazdach z okr¹g³¹ nalepk¹ z zielonym symbolem liœcia klonowego, jednak lepiej by³oby dodaæ wyra¿enie „pojazdem samochodowym”.
I druga poprawka: zwiêkszenie prêdkoœci poza
obszarem zabudowanym z 80 km/h do 100 km/h
na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych. Tak¹ poprawkê sk³adam.
Chcia³bym jeszcze uczuliæ pana ministra na zapis
w art. 27 ust. 4 pkt 1, w którym jest mowa o tym, ¿e
aby uzyskaæ zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia,
wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajêæ teoretycznych. Jeœli bêd¹ to zajêcia prowadzone
na zasadzie nauczania na odleg³oœæ, e-learningu, to
powstaje zasadnicze pytanie: jak te 80% zmierzyæ?
Poniewa¿ pan minister wspomina³ o rozporz¹dzeniu,
trzeba bêdzie do tego bardzo rozwa¿nie podejœæ, bo
inaczej ten zapis pozostanie zapisem bez pokrycia,
tylko zapisem na papierze. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyjnym
na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie: Grzegorz Banaœ, Jan Wyrowiñski, Ryszard Knosala, Krzysztof
Majkowski, Kazimierz Kleina i Tadeusz Gruszka.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel…
(G³os z sali: I Iwan…)
Proszê?
(G³os z sali: I Stanis³aw Iwan.)
Aha, senator Stanis³aw Iwan równie¿ z³o¿y³
wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê.
Dziêki temu, ¿e pan senator Knosala zobowi¹za³ wypowiedzieæ siê w ci¹gu minuty, mamy
szansê na zakoñczenie punktu jedenastego do
przerwy op³atkowej.
Bardzo proszê.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chcia³bym powiedzieæ, ¿e
jest to dobra ustawa. Dlaczego jest dobra? Z³o¿y³em do protoko³u przemówienie w dyskusji*,
w którym wymieniam wszystkie je zalety, w zwi¹zku z tym nie muszê tego powtarzaæ.
Jednak jest kilka drobiazgów, o których
chcia³bym powiedzieæ. Mianowicie pierwsza po-

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Na pewno nie do poprawek, bo muszê siê z nimi
zapoznaæ. Bardzo dziêkujê za dyskusjê i tak g³êbok¹ analizê. Na pewno nak³oniliœcie mnie pañstwo do jednego, a mianowicie do ponownej dyskusji na temat prêdkoœci samochodów oznaczonych zielonym liœciem, szczególnie na autostradach i drogach szybkiego ruchu, bo mo¿e rzeczywiœcie warto siê pochyliæ nad tym.
W ramach dygresji powiem pañstwu, ¿e jest
mo¿liwoœæ zdawania egzaminu w samochodzie
z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów. Rzeczywiœcie ta
mo¿liwoœæ istnieje, tylko nale¿y liczyæ siê z konsekwencjami. Jesteœmy w Unii Europejskiej i bêdziemy mieli w prawie jazdy zakodowane, ¿e zdawaliœmy egzamin w samochodzie z automatyczn¹
skrzyni¹ biegów i mamy prawo jazdy tylko na samochód ze skrzyni¹ automatyczn¹. Tak ¿e ten kij
ma dwa koñce. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Gospodarki
Narodowej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Proszê pañstwa, jest 13.45, og³aszam przerwê
do godziny 15.10.
Zapraszam wszystkich pañstwa na op³atek
parlamentarny. Pañstwu ministrom i innym
przedstawicielom bardzo dziêkujemy.
Po przerwie przejdziemy do debaty nad punktami dwunastym i trzynastym dzisiejszego porz¹dku obrad. Przypominam, godzina 15.10, zapraszam. Dziêkujê bardzo.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 45
do godziny 15 minut 11)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wznawiam obrady.
Wysoki Senacie, przystêpujemy do ³¹cznego
rozpatrzenia punktów dwunastego i trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy – Kodeks wyborczy oraz stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.
Teksty ustaw zawarte s¹ w drukach nr 1052,
1053, sprawozdania komisji w drukach nr 1052A
i 1052B oraz 1053A i 1053B.
No tak, ale teraz zaczynaj¹ siê schody.
(G³os z sali: Nie ma sprawozdawcy.)
(Senator Waldemar Kraska: Widzia³em sprawozdawcê pó³ godziny temu.)
Proszê poszukiwaæ obu sprawozdawców.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: A sprawozdawc¹…)
Senatorowie Sepio³ i Zientarski.
(Senator Stanis³aw Iwan: Nawet trzech.)
Na razie dwóch, tak, na pierwszej stronie jest
dwóch, ale tu jest jeszcze trzeci, senator Piotrowicz. Chyba im wszystkim wrêczê karê w postaci
ustnego upomnienia.
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Niech przynajmniej jeden przyjdzie i zacznie.)
Czy tak siê zapomnieli przy tym op³atku? Zobaczymy.
W takim razie musimy chwilê poczekaæ, a¿ do
przyjœcia pierwszego sprawozdawcy.
(G³os z sali: Nie ma senatora Sepio³a.)
(G³os z sali: W³aœnie. Gdyby pan senator by³
mo¿e uprzejmy go namierzyæ…)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja go widzia³em. On
od wczoraj siê przygotowuje i wiem, gdzie on jest.)
(Weso³oœæ na sali)
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(G³os z sali: W czytelni.)
O, pan senator.
Mo¿e pan zacznie, Panie Senatorze?

Senator Piotr Zientarski:
Ja jestem sprawozdawc¹, ale ju¿ ca³oœci. Ustaliliœmy, ¿e w pierwszej kolejnoœci wyst¹pi pan senator Sepio³ jako sprawozdawca Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Jego sprawozdanie dotyczy w³aœciwie jednomandatowych okrêgów wyborczych do Senatu i wynikaj¹cych z tego konsekwencji. Ja zaœ mam przedstawiæ pozosta³¹ czêœæ, w której oczywiœcie ten
problem te¿ jest ujêty.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze, to ju¿ poczekamy na tego krakusa.
(Senator Piotr Zientarski: Do przerwy by³, czeka³…)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Do przerwy…)
(G³os z sali: Zniechêci³ siê…)
…bo tak d³ugo pracowaliœmy nad transportem
drogowym.
(G³os z sali: Pochyliliœmy siê g³êboko…)
Tak, niektórzy senatorowie byli nad wyraz aktywni.
(G³os z sali: W³aœnie.)
(Senator Piotr Zientarski: Bo ka¿dy jest kierowc¹.)
(Senator Barbara Borys-Damiêcka: Pañstwo
dzielili liœæ na czworo.)
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
(G³os z sali: …w sprawie zielonego liœcia.)
(G³os z sali: …tego liœcia na czworo, to my tego…)
(Senator Piotr Zientarski: …ale zak³adamy, ¿e te
liœcie by³y…)
O, proszê bardzo, jest nastêpny senator sprawozdawca.
(G³os z sali: …mniejszoœci ju¿ jest, tylko pierwszego sprawozdawcy nie ma.)
W³aœnie przyszed³ drugi spóŸniony sprawozdawca, czekamy jeszcze na trzeciego.
(G³os z sali: Na trzeciego, który jest pierwszy.)
(Senator Piotr Zientarski: W³aœnie.)
Panowie Senatorowie, nie da siê odwróciæ kolejnoœci? Nie bardzo. Mo¿e zmienimy kolejnoœæ
przedstawiania sprawozdañ?
(Senator Piotr Zientarski: …tej samej ustawy…)
Mo¿e poczekamy jeszcze minutê. Nie. Proszê
pañstwa, ja myœlê, ¿e odwrócimy kolejnoœæ. Trudno. Mam nadziejê, ¿e nie spowoduje to wiêkszych
komplikacji. Jest to proceduralnie mo¿liwe,
a chodzi o skuteczne procedowanie.
Zatem proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji
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(wicemarsza³ek M. Zió³kowski)
w sprawie ustawy – Kodeks wyborczy, a nastêpnie
w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce
ustawê – Kodeks wyborczy.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Rozpocznê mo¿e od spraw ogólnych. Ustawa
z 3 grudnia 2010 r., zwana kodeksem wyborczym,
wraz z ustaw¹ te¿ z 3 grudnia, ustaw¹ – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy, zastêpuj¹ piêæ ustaw reguluj¹cych procedurê wyborów, ordynacje wyborcze do organów w³adzy publicznej wybieranych w wyborach powszechnych,
mianowicie do Sejmu i Senatu, do Parlamentu
Europejskiego, do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, na prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.
Ustawa ta powoduje, ¿e we wszystkich tych sytuacjach obowi¹zuj¹ instytucje prawa wyborczego,
które stosowane by³y tylko w niektórych wyborach,
chodzi na przyk³ad o g³osowanie przez pe³nomocnika w przypadku osób niepe³nosprawnych oraz osób
powy¿ej siedemdziesi¹tego pi¹tego roku ¿ycia. Ustala siê te¿ jednolite godziny g³osowania oraz mo¿liwoœæ przeprowadzenia g³osowania dwudniowego.
Ustawa ta wprowadza tak¿e dla wyborców przebywaj¹cych za granic¹ mo¿liwoœæ g³osowania korespondencyjnego. Nie dotyczy to jednak wyborów do
rad i wyborów wójtów, poniewa¿ w tych wyborach
g³osowanie za granic¹ nie jest przeprowadzane.
Na pocz¹tek pragn¹³bym przedstawiæ kilka
uwag natury ogólnej. Tak jak wspomnia³em, jest
to ustawa, która w swojej treœci kompiluje piêæ
ustaw. Niestety – taka jest ocena po³¹czonych komisji, które reprezentujê, mianowicie Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz
Komisji Ustawodawczej – ta kompilacja zosta³a
zrozumiana, ¿e tak powiem, zbyt dos³ownie, gdy¿
te przepisy po³¹czono, niejako zsumowano, mo¿e
upraszczam, ale przyjêto taki schemat. Tymczasem kodeks czy ustawê o prawie wyborczym, bo
tak to trzeba prawid³owo nazwaæ, nale¿y wprowadziæ wed³ug zasad kodeksowych. Sprawy dotycz¹ce zasad ogólnych nie powinny byæ w ka¿dej
z tych piêciu czêœci, tylko powinien byæ dla nich
wszystkich wspólny mianownik. Powinno siê to
wy³¹czyæ i to by spowodowa³o znaczne ograniczenie zbêdnych przepisów, które siê powtarza³y
w ka¿dej z tych piêciu czêœci. To nie mo¿e byæ suma, to musi byæ ca³y, jednolity, systemowy kodeks, prawo wyborcze. W zwi¹zku z tym trzeba
by³o wyprowadziæ z tych wszystkich poszczególnych czêœci zasady ogólne. I to zrobiliœmy w komisji. Trzeba by³o poprawiæ nazewnictwo, poniewa¿
w tych piêciu ustawach u¿ywano ró¿nych pojêæ.

By³o to niejednoznaczne, trzeba by³o wprowadziæ
jednoznaczne pojêcia. Trzeba by³o wprowadziæ –
bo tego brakowa³o – równie¿ odniesienia do konkretnych, ju¿ istniej¹cych ustaw, tego te¿ nie by³o
w tej ustawie. Trzeba by³o zastosowaæ tak¿e w³aœciw¹ technikê polegaj¹c¹ na normowaniu danej
instytucji przy okazji regulacji wyborów do pewnego rodzaju organów, która pojawia siê w ustawie po raz pierwszy, a nastêpnie stosowaniu ogólnego albo, w razie potrzeby, szczególnego odes³ania do instytucji uregulowanej wczeœniej, bo taka
kompilacja zbytnio rozbudowa³a ten kodeks.
Odrêbn¹ spraw¹ jest wprowadzenie pewnych
ujednoliceñ. Uznaliœmy na przyk³ad, ¿e skoro wprowadzamy w jednym kodeksie kwestie dotycz¹ce uprawnieñ do ubiegania siê o konkretny mandat, obojêtnie jakiego szczebla, to kryteria powinny byæ takie same. Na przyk³ad jeœli chodzi o kwestie karalnoœci, to, jak wiemy, inne kryteria by³y w stosunku
do rad wójtów, a inne – to by³o przyjête przecie¿
przez Wysok¹ Izbê w ramach zmiany konstytucji –
w stosunku do parlamentu. Uznaliœmy, ¿e powinna
byæ jedna miara dla wszystkich – taka, jaka dotyczy
parlamentarzystów. I to równie¿ wprowadziliœmy.
To jest tylko przyk³ad, nie bêdê cytowa³ bardzo wielu istotnych poprawek, które wprowadziliœmy. Jest
ich ponad dwieœcie, ale wynikaj¹ z tych kwestii,
o których powiedzia³em przed chwil¹.
Kolejn¹ kwesti¹ jest wprowadzenie nowej instytucji, mianowicie jednomandatowych okrêgów wyborczych w wyborach do Senatu, i zwi¹zanego z tym
ca³ego oprzyrz¹dowania ustawowego. Ale myœlê, ¿e
wiêcej na ten temat powiedzia³by sprawozdawca
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej, pan senator Sepio³. Ja tylko chcê powiedzieæ, ¿e generalnie przyjêliœmy te propozycje
z bardzo ma³ymi, nieznacznymi poprawkami. Zreszt¹ wiem, ¿e w toku dyskusji – ja równie¿ z³o¿ê co
do tej czêœci propozycjê zmiany… Chodzi mianowicie o liczbê wymaganych podpisów do zarejestrowania kandydata na senatora. Tu jest propozycja, ¿eby pozostawiæ tak¹ liczbê, jaka by³a, czyli trzy tysi¹ce podpisów. No, ale tu ju¿ wybiegam naprzód,
zrobiê to podczas dyskusji. Tak ¿e jeœli chodzi
o sprawozdanie, Panie Marsza³ku, to jest wszystko,
co chcia³em powiedzieæ. Tak jak powiedzia³em, integraln¹ czêœci¹ by³a równie¿ kwestia jednomandatowych okrêgów wyborczych, ale tê kwestiê szczegó³owo przedstawi pan senator Sepio³.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszê pana senatora Sepio³a jako sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o przedstawienie sprawozdania komisji w sprawie tych dwóch ustaw: ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy.
Panie Senatorze, proszê bardzo.
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Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mamy do czynienia z niezwykle obszern¹ regulacj¹, dlatego postanowi³em, ¿e nie bêdê opisywa³
poszczególnych rozwi¹zañ – zreszt¹ w du¿ej mierze zrobi³ to pan senator Zientarski – ale skoncentrujê siê na w¹tkach, które wzbudzi³y zainteresowanie komisji i co do których komisja przedstawia propozycje zmian, poprawek.
Pierwsza kwestia dotyczy zawiadamiania przez
wójta na piœmie o znajdowaniu siê na liœcie wyborców, przy czym przez okreœlenie „wójt” nale¿y w tej
ustawie rozumieæ równie¿: burmistrz i prezydent.
Uznaliœmy, ¿e zawiadamianie na piœmie wszystkich wyborców jest, po pierwsze, procedur¹ drog¹,
po drugie, doœæ k³opotliw¹ i mog¹c¹ rodziæ problemy. Je¿eli do kogoœ takie zawiadomienie nie dojdzie, to ktoœ taki mo¿e próbowaæ kwestionowaæ
wyniki g³osowania, to mo¿e wywo³aæ ró¿nego rodzaju protesty, w¹tpliwoœci. A wiêc proponujemy
zrezygnowaæ z tego ca³ego cyklu zawiadamiania pisemnego o znajdowaniu siê na liœcie wyborców.
Druga kwestia to g³osowanie za pomoc¹ kart pisanych systemem Braille’a. W ustawie wprowadzono tak¹ propozycjê, aby osoby niewidome mog³y g³osowaæ w³aœnie na takich kartach. Oznacza³oby to koniecznoœæ zawiadomienia w³aœciwej komisji, ¿e zainteresowany wyborca chcia³by g³osowaæ
na kartach pisanych systemem Braille’a. W œwietle
tego, co podaje Polski Zwi¹zek Niewidomych, szacujemy, ¿e osób sprawnie pos³uguj¹cych siê alfabetem Braille’a jest w Polsce najwy¿ej kilka tysiêcy.
To jest wielki problem, ile takich kart drukowaæ. To
by³yby pewnie karty drukowane indywidualnie dla
poszczególnych okrêgów i stanêlibyœmy wobec sytuacji, ¿e mo¿liwe by³oby naruszenia tajemnicy
g³osowania, poniewa¿ na przyk³ad w danym okrêgu by³aby tylko jedna osoba g³osuj¹ca za pomoc¹
alfabetu Braille’a i jej g³os by³by ³atwy do zidentyfikowania. A wiêc prawdopodobnie dochodzi³aby jeszcze sprawa szyfrowania g³osów. W sytuacji, kiedy mo¿liwe jest g³osowanie przez pe³nomocnika,
kiedy wprowadzamy instytucjê pe³nomocnika, wydaje siê, ¿e ca³a ta procedura g³osowania za pomoc¹ alfabetu Braille’a wi¹¿e siê z nadmiernymi wydatkami oraz z wielkimi komplikacjami i mo¿e
okazaæ siê nieskuteczna.
Trzecia kwestia to kwestia techniczna. Mianowicie ustawa przewiduje wydanie przez ministra
rozporz¹dzenia dotycz¹cego warunków technicznych, jakie musz¹ spe³niaæ lokale, aby mog³y byæ
dostêpne dla osób niepe³nosprawnych. Rzecz
w tym, ¿e ustawa nak³ada ten obowi¹zek na ministra w³aœciwego do spraw administracji. My proponujemy, ¿eby to by³ minister w³aœciwy do spraw
budownictwa, a w ka¿dym razie taki, któremu
podlegaj¹ te wszystkie kwestie zwi¹zane z warunkami technicznymi, jakie powinny spe³niaæ budynki.
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(Senator Piotr Zientarski: Panie Senatorze, nie
tak szczegó³owo, bardziej ogólnie.)
Tych punktów jest tylko piêæ, a jestem w tej
chwili ju¿ przy czwartym, tak¿e… Dotyczy on sposobu obliczania wyników wyborów. Mianowicie
ustawa zak³ada³a, ¿e dominuj¹c¹ metod¹ jest metoda d’Hondta, ale w wypadku gmin mandaty bêd¹
naliczane metod¹ Sainte-Laguë. My proponujemy
ujednolicenie i wprowadzenie sytemu d’Hondta,
jeœli chodzi o wszystkie rodzaje wyborów.
I wreszcie kwestia ostatnia, ale najobszerniejsza
i z naszego punktu widzenia niezwykle istotna. Dotyczy ona ca³ego bloku poprawek wprowadzaj¹cych w przypadku wyborów do Senatu g³osowanie w systemie okrêgów jednomandatowych. Jak
wiadomo, w wyborach do Senatu jest ordynacja
wiêkszoœciowa, ale w³aœciwie z g³osowaniem blokowym. Po³owa Polski to okrêgi dwumandatowe,
kolejna czêœæ to okrêgi trzymandatowe, s¹ jeszcze
dwa okrêgi czteromandatowe. Jakie to rodzi konsekwencje? Ano takie, ¿e ponad 25% g³osów jest
marnowanych, to znaczy blisko po³owa wyborców
oddaje tylko jeden g³os, a nie dwa lub trzy. To jest
pierwsza s³aboœæ, któr¹ to rozwi¹zanie ma usun¹æ.
Ponadto uwa¿amy, ¿e g³osowanie w obwodach jednomandatowych pozwoli na to, aby Senat lepiej
odzwierciedla³ preferencje polityczne, aby precyzyjniej oddawa³ mapê polityczn¹ Polski. To doœæ
oczywiste, ¿e jeœli siatka podzia³ów jest gêstsza, to
rysunek jest bardziej precyzyjny. Co wiêcej, uwa¿amy, ¿e taka formu³a wyborów zwiêkszy zainteresowanie Senatem, poniewa¿ te pojedynki bêd¹, ¿e
tak powiem, bardziej czytelne, budz¹ce wiêksze
zainteresowanie spo³eczne, a co za tym idzie, mo¿e
to spowodowaæ wiêksz¹ frekwencjê w wyborach
parlamentarnych, na czym przecie¿ nam zale¿y.
Wreszcie ten system likwiduje pewn¹ patologiê,
któr¹ obserwujemy w³aœciwie od pocz¹tku powstania Senatu, to znaczy nadreprezentacjê osób
o nazwiskach na A i B we wszystkich kadencjach.
Takie s¹ argumenty. I wreszcie chyba ten najistotniejszy argument. Otó¿ okrêgi jednomandatowe s¹
zgodne z pewnym postulatem politycznym wyra¿anym przez wiele œrodowisk, ¿eby tam, gdzie jest to
mo¿liwe i uzasadnione, rozszerzaæ system wyborów wiêkszoœciowych. Równie¿ Platforma Obywatelska wypisywa³a to i wypisuje na swoim sztandarze, wobec tego jest to element realizacji programu
naszego ugrupowania. W sumie jest piêæ powodów, dla których wprowadzamy blok poprawek
wprowadzaj¹cych wybory do Senatu w okrêgach
jednomandatowych. To tyle, jeœli chodzi o ustawê –
Kodeks wyborczy.
Jeœli chodzi o ustawê – Przepisy wprowadzaj¹ce,
to tutaj te¿ jest kilka poprawek, w zasadzie technicznych, bo najistotniejsza z nich to zmiana sformu³owania dotycz¹cego wprowadzania tej ustawy.
Chodzi o to, ¿eby dzia³a³a szeœæ miesiêcy od dnia
og³oszenia. Ale wprowadzamy tak¿e ca³y blok poprawek dotycz¹cy sprawy wywo³uj¹cej dziœ k³opo-
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ty, mianowicie organizacji pierwszej sesji i sesji, na
której nastêpuje œlubowanie wójta, burmistrza czy
prezydenta. Chodzi o to, ¿eby dla wszystkich organów samorz¹dowych wprowadziæ jedno rozwi¹zanie, polegaj¹ce na tym, ¿e pierwsz¹ sesjê nowo wybranej rady zwo³uje komisarz wyborczy w dzieñ
przypadaj¹cy w ci¹gu siedmiu dni po og³oszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
kraju. Do tej pory mieli to organizowaæ szefowie poprzednich rad, ale jedni chcieli, drudzy nie chcieli
tego robiæ, czasem zwlekali, czasem nie zawsze siê
czuli w pe³ni odpowiedzialni, wiêc by³y z tym pewne k³opoty. Tutaj sprawa jest rozstrzygniêta jednoznacznie – po oficjalnym og³oszeniu wyborów przez
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ komisarz wyborczy
w ci¹gu tygodnia ma tê pierwsz¹ sesjê zwo³aæ. I to
w zasadzie jest wszystko, inne poprawki s¹ czysto
redakcyjne. To jest dorobek komisji, który chcia³em pañstwu przedstawiæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
A teraz poproszê pana senatora Piotrowicza jako sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o przedstawienie wniosków
mniejszoœci w sprawie tylko jednej ustawy, czyli
ustawy – Kodeks wyborczy.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt reprezentowania mniejszoœci po³¹czonych komisji. Mniejszoœæ
po³¹czonych komisji, Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, proponuje Wysokiej Izbie dodatkowe
cztery poprawki. Od razu bym doda³, ¿e w sumie
tych poprawek jest oko³o trzystu, a nie dwustu,
jak powiedzia³ pan sprawozdawca, bo tyle to by³o
ich na etapie, kiedy przystêpowaliœmy do prac
w komisji. Po pracach komisji jest ich ju¿ oko³o
trzystu, a nawet nieco wiêcej.
Jako przedstawiciel mniejszoœci proponujê kolejne cztery poprawki, w szczególnoœci poprawkê
do art. 99 ustawy. Art. 99 ustawy mówi o tym, ¿e
w dniu g³osowania oraz na dwadzieœcia cztery godziny przed tym dniem prowadzenie agitacji wyborczej itd. jest zabronione. Z uwagi na to, ¿e ta
dwudziestoczterogodzinna cisza wyborcza
w praktyce jest nieprzestrzegana, a tak¿e trudna
do wyegzekwowania, wniosek mniejszoœci idzie
w tym kierunku, ¿eby zrezygnowaæ z zapisu: oraz
na dwadzieœcia cztery godziny przed tym dniem.
Ograniczenie sprowadza³oby siê do tego, ¿e cisza
wyborcza obowi¹zywa³aby w dniu g³osowania.

Kolejna poprawka jest jakby konsekwencj¹ poprawki pierwszej. Odnosi siê ona do art. 107. Mianowicie artyku³ ten powiada, ¿e na dwadzieœcia
cztery godziny przed dniem g³osowania a¿ do zakoñczenia g³osowania zabrania siê podawania do
publicznej wiadomoœci wyników przedwyborczych, badañ, sonda¿y itd., itd. Ta poprawka
okreœla analogicznie do poprzedniej, ¿eby zabronione to by³o w dniu g³osowania, a nie na dwadzieœcia cztery godziny przed g³osowaniem.
Je¿eli chodzi o te dwie poprawki, to g³osowania
przebiega³y w ten sposób, ¿e za tymi poprawkami
opowiedzia³o siê czterech senatorów, a przeciw by³o piêciu.
Kolejna poprawka dotyczy art. 133 §1 pkt 2. Artyku³ ten stanowi bowiem o tym, ¿e komitet jest
obowi¹zany prowadziæ rejestry wp³at o wartoœci
przekraczaj¹cej – ³¹cznie od jednej osoby fizycznej
– kwotê minimalnego wynagrodzenia za pracê
ustalonego na podstawie odrêbnych przepisów,
obowi¹zuj¹cego w dniu poprzedzaj¹cym dzieñ og³oszenia postanowienia o zarz¹dzeniu wyborów, ze
wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowoœci
zamieszkania takiej osoby. W jakim celu ten przepis zosta³ ustanowiony? W moim przekonaniu
chodzi o to, ¿eby osoba, która dokonuje takiej
wp³aty, mog³a byæ zidentyfikowana przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. Podanie samego miejsca
zamieszkania nie doprowadzi do takiej identyfikacji, bowiem w danej miejscowoœci mo¿e mieszkaæ
kilka osób o takim samym nazwisku i takim samym imieniu. Je¿eli chcemy osi¹gn¹æ cel, który
zak³ada sobie ten przepis, to w moim przekonaniu
poprawka powinna iœæ w tym kierunku, ¿eby by³a
mo¿liwe zidentyfikowanie przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ takiej osoby. St¹d te¿ s³owa „miejsce
zamieszkania” mniejszoœæ komisji proponuje zast¹piæ wyrazami „pobytu sta³ego”.
Poprawka czwarta zmierza do okreœlenia, gdzie
maj¹ byæ publikowane nienormatywne akty Pañstwowej Komisji Wyborczej. Mianowicie przyjê³o siê,
¿e w „Dzienniku Ustaw” publikowane s¹ tylko akty
normatywne, natomiast akty nienormatywne publikowane s¹ w „Monitorze Polskim”. Poprawka zmierza w tym kierunku, ¿eby uporz¹dkowaæ to, gdzie
i jakie akty prawne maj¹ byæ publikowane. Chodzi
o to, ¿eby nienormatywne akty prawne Pañstwowej
Komisji Wyborczej by³y publikowane w „Monitorze
Polskim”. I to wszystko. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz jest etap pytañ do senatorów sprawozdawców. Proszê powiedzieæ, kto chcia³by zadaæ
pytanie i do którego senatora je kieruje.
(Senator Piotr Andrzejewski: Do wszystkich
trzech.)
To ja poproszê tê ca³¹ trójkê. Proponujê, ¿ebyœcie usiedli… A nie, tu pan… W takim razie pan
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senator Zientarski jako pierwszy staje do boju.
Proszê, najpierw pytania do senatora Zientarskiego.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê. Pytanie ³¹czy siê…)
Pan senator Andrzejewski.
S¹ jeszcze jakieœ pytania do senatora sprawozdawcy?
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿na?)
Chwileczkê… Gdzie s¹ inne rêce? Nie ma zg³oszeñ.
(Senator Piotr Andrzejewski: To ja na dwie rêce…)
(G³os z sali: Zamykamy dyskusjê.)
Nied³ugo zamknê, ale na razie dam szansê senatorowi Andrzejewskiemu.
Proszê bardzo.
(Senator Piotr Andrzejewski: Uwzglêdnia pan
moje prawo, a nie tylko szansê, Panie Marsza³ku.
Przepraszam, mo¿na?)
Tak, ju¿ mo¿na.

53

na przepis art. 6 popatrzy, Panie Senatorze. To s¹
Polacy, oni zachowali obywatelstwo…)
Powiem szczerze, ¿e nie rozwa¿aliœmy, przynajmniej na posiedzeniu Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoœci, tej kwestii, uznaj¹c, ¿e tego typu
problemu, który pan porusza, nie ma. Chodzi
o wyborców, którzy posiadaj¹ wa¿ne polskie paszporty lub obywateli Unii Europejskiej niebêd¹cych obywatelami polskimi, posiadaj¹cych wa¿ny paszport lub inny dokument stwierdzaj¹cy to¿samoœæ. Oni po prostu wpisywani s¹ do spisu wyborców przez w³aœciwego terytorialnie konsula.
(Senator Piotr Andrzejewski: Poprosi³bym innych senatorów sprawozdaców, ¿eby siê do tego
ustosunkowali.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Sepio³ móg³by coœ dodaæ?
(Senator Piotr Andrzejewski: Ta ustawa jest
dyskryminuj¹ca.)

Senator Janusz Sepio³:
Senator Piotr Andrzejewski:
Dziêkujê uprzejmie.
Pytanie do trzech panów sprawozdawców.
Uchwaliliœmy ustawê o obywatelstwie polskim.
Art. 6 daje prawa wyborcze równie¿ osobom nieposiadaj¹cym paszportu polskiego. Gdzie jest
okrêg wyborczy dla wszystkich Polaków, nie tylko
tych z paszportami, którzy zgodnie z ustaw¹ mówi¹c¹ o podwójnym obywatelstwie maj¹ bierne
i czynne prawo wyborcze? Proszê mi to wskazaæ.
Czy pañstwo siê zajmowaliœcie w ogóle t¹ tematyk¹? To pytanie do wszystkich panów.
(Senator Piotr Zientarski: To na posiedzeniu komisji…)
W art. 32 jest tylko zapis: wyborcy przebywaj¹cy za granic¹. Czy to dotyczy wszystkich? I gdzie
tu jest mowa o okrêgach? Gdzie jest okrêg wyborczy obejmuj¹cy ca³y œwiat? I druga sprawa, czyli
zapis: posiadaj¹cy wa¿ne polskie paszporty. Czyli
co, ci bez wa¿nych paszportów, ale bêd¹cy Polakami, zachowuj¹cy to obywatelstwo, s¹ pozbawieni praw, wbrew ustawie o obywatelstwie polskim? Mo¿e chcemy ich pozbawiæ tych praw? Czy
to Polacy drugiej kategorii?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz pan senator Zientarski, a potem senator
Sepio³.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, w moim przekonaniu przepis
art. 32 jest jednoznaczny i chodzi o…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale daje siê im
prawa, ale nie pozwala ich wykonywaæ. Niech pan

Przyznajê, ¿e nie rozumiem tych w¹tpliwoœci
i nie potrafiê odpowiedzieæ. Gdyby pan senator zechcia³ jeszcze raz sformu³owaæ swoje pytanie, bo
ja nie uchwyci³em…
(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o obywateli
polskich, którzy...)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ju¿ mówiê, je¿eli
pan marsza³ek udzieli mi g³osu. Bo przekroczy³em minutê…)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wyj¹tkowo udzielam g³osu.
Proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
W art. 6 dajemy prawo wyborcze obywatelom
polskim i obywatelom Unii Europejskiej, którzy
jednak maj¹ wiêcej praw, ni¿ obywatele polscy.
Tak z tego wynika…
(Senator Janusz Sepio³: My te¿ jesteœmy obywatelami Unii Europejskiej.)
Chodzi o obywatela polskiego, który najpóŸniej
w dniu g³osowania ukoñczy osiemnaœcie lat.
Ustawa o obywatelstwie polskim daje im te prawa. Odrzucono mój wniosek w Senacie, ¿eby by³o
tak zwane prawo opcji, czyli wybór, czy obywatel
chce korzystaæ z pe³nych praw. Teraz mamy tego
konsekwencje. W art. 32 jest z kolei mowa tylko
o obywatelach polskich przebywaj¹cych za granic¹ i posiadaj¹cych wa¿ne polskie paszporty. Przypomnê, w wyborach dnia 4 czerwca uczestniczyli
nie tylko ci z wa¿nymi paszportami. Wróæmy do
tego, skoro mówiliœmy o Polsce ukszta³towanej
przy okr¹g³ym stole, jak wygl¹da³y wtedy prawa
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wyborcze, któreœmy tym ludziom zabrali. Ustawa
o obywatelstwie znowu im je jednak da³a. Dlaczego oni zostali wyeliminowani z ordynacji wyborczej? Jeszcze jedno. Chêæ zrobienia z nich obywateli drugiej kategorii przejawia siê te¿ tym, ¿e
okrêgi wyborcze za granicami Polski, poza konsulatami… Oni nie figuruj¹ w... A mo¿e figuruj¹, tylko ja tego nie doczyta³em.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Senatorze, pan doskonale wie, bo przecie¿ walczy³ pan o niepodleg³¹ Polskê, ¿e osoby,
które wtedy wyjecha³y i nie mog³y uzyskaæ polskiego paszportu, by³y w zupe³nie innej sytuacji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Senatorze,
wielu z nich do dziœ nie ma…)
Ale to jest ich sprawa.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panowie Senatorowie, ja chcia³bym siê wtr¹ciæ, bo…)
To naprawdê jest ich sprawa. Tamta sytuacja
by³a zupe³nie inna.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, zgadza siê.)
Jeœli chc¹ mieæ teraz polski paszport, to mog¹
ten paszport mieæ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bêd¹ chcieli teraz,
po wejœciu w ¿ycie tej ustawy. Bo jak uzyskali obywatelstwo, a my daliœmy im to prawo…)
Mo¿e to ich w³aœnie zmobilizuje.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak, ale… Rozumiem, ¿e komisja siê nad tym nie zastanawia³a.)
Nie zastanawia³a siê nad tym, ale uwa¿amy, ¿e
nie pozbawia siê ich mo¿liwoœci… Ta ustawa nikogo nie dyskryminuje.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Piotrowicz chcia³by coœ dodaæ?

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Problem poruszony przez pana senatora Andrzejewskiego jest problemem bardzo wa¿nym.
Nale¿y wyt³umaczyæ, dlaczego komisja tym tematem siê nie zajmowa³a.
(Senator Piotr Zientarski: Przecie¿ pan uczestniczy³ w posiedzeniu, Panie Senatorze.)
Tak, i chcê wyt³umaczyæ, dlaczego komisja tym
wa¿nym tematem siê nie zajmowa³a. Ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm dnia 3 grudnia,
W dniu 7 grudnia wp³ynê³a do Senatu, a 13 grudnia, niemal¿e tu¿ przed posiedzeniem komisji,
uzyskaliœmy opiniê legislacyjn¹, która zawiera³a
oko³o dwustu uwag legislacyjnych. Trzeba powiedzieæ, ¿e komisja pracowa³a do godziny 1.00 w nocy i skupi³a siê g³ównie na rozpatrywaniu uwag
o charakterze legislacyjnym. Przyznam szczerze,
¿e zabrak³o czasu na dog³êbn¹ analizê tej ustawy,
bo pracowaliœmy w takich, a nie innych warunkach. Myœlê, ¿e powinienem o tym powiedzieæ, ¿eby nie by³o wra¿enia, ¿e komisja sp³yci³a te zagadnienie, zbagatelizowa³a je i nie poruszy³a w dyskusji istotnych kwestii. Uwa¿am, ¿e o tym nale¿y
powiedzieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Witczak.

Senator Mariusz Witczak:
Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, zwracam siê do senatora Andrzejewskiego w tej chwili, to by³o pytanie do
sprawozdawców komisji.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)
Je¿eli komisje siê tym nie zajmowa³y i dlatego
trudno jest sprawozdawcom na to pytanie odpowiedzieæ, mo¿e je pan ewentualnie skierowaæ do
ministra, który zaraz bêdzie do pañskiej dyspozycji. Proponujê, ¿eby nie powtarzaæ tego pytania, bo
ono siê pewnie jeszcze pojawi. Zwalniam w takim
razie pana senatora Piotrowicza o obowi¹zku odpowiedzi na to pytanie, chyba ¿e chce coœ dodaæ.
(Senator Piotr Andrzejewski: Mo¿e inna komisja
sie tym zajmowa³a. To jest pytanie do pozosta³ych…)
(Senator Piotr Zientarski: Ju¿ odpowiedzia³...)

Senator Janusz Sepio³:
Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej nie zajmowa³a siê tym.

Panie Marsza³ku, ja w sprawie formalnej.
Chcia³bym prosiæ pañstwa, ¿eby sprawozdawali
to, co by³o przedmiotem dyskusji komisji. To po
pierwsze.
Po drugie, praca w komisji jest pierwszym etapem rozpatrywania ustawy. Jest jeszcze debata,
a w debacie mo¿na sk³adaæ poprawki, mo¿na wiêc
w³¹czyæ siê czynnie w zagadnienie ustawy i to jest
przed nami. Prosi³bym wiêc, ¿eby sprawozdawca
mniejszoœci nie wyrêcza³ sprawozdawcy wiêkszoœci, i ¿eby mówi³ tylko o tym, co dotyczy wniosku
mniejszoœci. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Ja odpowiedzia³em.)
Tak, odpowiedzia³ pan.
Czy pan senator Andrzejewski ma jeszcze inne
pytania – bo to by³o pierwsze pytanie – dotycz¹ce
tego problemu?
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Senator Piotr Andrzejewski:
To bêdzie powi¹zane… Gdzie ci wszyscy Polacy,
którzy maj¹ uprawnienia wyborcze wynikaj¹ce
z art. 16…
(Senator Piotr Zientarski: Szóstego.)
Tak, art. 6.
…których jednak eliminuje przepis art. 32…
Jaki jest zasiêg terytorialny okrêgu wyborczego?
Czy to jest Warszawa? Bo byæ mo¿e ja tego po prostu nie doczyta³em. Jestem w tej chwili w niezbyt
dobrej dyspozycji, bo mam grypê. Gdzie jest ich
okrêg?
(Senator Piotr Zientarski: Tu zmian nie by³o.)
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i senator bêdzie reprezentowa³ mniejsz¹ grupê
i wyborców, i tych, którzy bêd¹ mu sprzyjaæ,
ugrupowañ politycznych. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby zmniejszyæ tê liczbê. Wymagano trzy tysi¹ce podpisów na przyk³ad w lubelskiem, gdzie
kiedyœ by³y dwa okrêgi, ale teraz bêdzie tam szeœæ
okrêgów, a to jest du¿o… To bêdzie obci¹¿enie, bo
komitety wyborcze…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, ale to nie jest pytanie do sprawozdawcy. To
jest g³os w dyskusji.)
Ja pytam o to sprawozdawcê, bo powiedzia³, ¿e
musi byæ trzy tysi¹ce podpisów. Ja uwa¿am, ¿e
w takim wypadku powinno siê zmniejszyæ tê liczbê przynajmniej o po³owê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze…

Senator Piotr Zientarski:
Ta nowa ustawa nie wprowadzi³a w tym zakresie ¿adnych zmian, czyli odbywa siê to wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych do tej pory.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ja nie znalaz³em tego w przepisach.)
No jest… To jest Warszawa, oczywiœcie, ¿e tak.
(Senator Piotr Andrzejewski: Tutaj nie jest napisane, ¿e wyniki z ca³ego œwiata w Warszawie
s¹… St¹d moja w¹tpliwoœæ i dlatego pytam.)
Chyba jest. Ja ju¿ nie pamiêtam…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, ja proponujê…)
Nie by³o w tym zakresie zmian.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ca³y ten kodeks jest nowy...)
Tak, ca³y…
(Senator Piotr Andrzejewski: Nie chodzi o jak¹œ
zmianê, bo ca³y kodeks jest nowy. Gdzie to jest zapisane? Pytam panów przewodnicz¹cych. Bo to
jest bardzo obszerny…)
Tak, dokument jest obszerny, tak ¿e w tej chwili nie jestem w stanie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê bardzo.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jeszcze pan senator Bender.
Czy s¹ jeszcze pytania do senatorów sprawozdawców?
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku!
Umknê³o mojej uwadze… Bo któryœ z panów
sprawozdawców mówi³ o potrzebie utrzymania tej
samej liczby podpisów pod kandydatur¹ do Senatu. Chcê zwróciæ uwagê, ¿e przybywa okrêgów

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zapraszam pana senatora do dyskusji.
(Senator Ryszard Bender: Ale dlaczego to jest
bez zmian, skoro…)
Panie Senatorze, dobrze. Potraktujmy to jako
pytanie. Pan senator Zientarski, potem ewentualnie pan senator Sepio³. Dlaczego komisja tak zrobi³a? Wiêcej takiego typu pytañ nie przyjmujê.
(Senator Ryszard Bender: Dlaczego okrêgi
szeœæ razy wiêksze…)
Proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Jako sprawozdawca komisji, bo wystêpujê tu
niejako w dwóch rolach, muszê powiedzieæ o tym,
¿e pewn¹ kwestiê tylko zasygnalizowa³em, chodzi³o o to, ¿e komisja zmniejszy³a tê liczbê. Pojawi³
siê jednak wniosek, który zosta³ ju¿ zg³oszony, ¿eby pozostawiæ to na tym samym poziomie. To jest
kwestia do dyskusji i póŸniej do przeg³osowania.
Komisja j¹ zmniejszy³a.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wniosek komisji dotyczy zmniejszenia liczby
podpisów.
Pan senator Sepio³.
Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Chcia³bym to sprostowaæ. Liczbê wymaganych
podpisów zmniejszy³ Sejm, okreœli³ j¹ na dwa tysi¹ce. Komisja tej liczby nie zmieni³a. Pan senator
mówi³ o swojej poprawce, o swojej inicjatywie.
(Senator Ryszard Bender: Nie, to nie jest inicjatywa…)
Zosta³o to tak, jak uchwalono w Sejmie, to tam
zmniejszono tê liczbê.
(Senator Ryszard Bender: Czym kierowa³a siê
komisja, skoro by³ tu nawet taki projekt, ¿eby…)
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(senator J. Sepio³)
Nie, nie. Komisja samorz¹du nie dyskutowa³a
nad tymi warunkami, tylko przyjê³a rozwi¹zanie
sejmowe, które zak³ada zmniejszenie tej liczby do
dwóch tysiêcy.
(Senator Ryszard Bender: Do tysi¹ca.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem.
Senator Gruszka zadaje pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
To nie pytanie, to sprostowanie. Senator Sepio³, wyjaœniaj¹c tê sprawê, powiedzia³, ¿e komisja tego nie zmieni³a, a we wnioskach Komisji
Ustawodawczej jest mowa o tym, ¿e w pkcie 192
dwa tysi¹ce zamienia siê na tysi¹c piêæset.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, pan senator Sepio³ mówi³
o swojej komisji, a on jest w innej.
(Senator Piotr Zientarski: A ja powiedzia³em
o swojej, o tym, ¿e zmniejszy³a, wiêc odpowiedzia³em na pytanie.)
Zatem sprawozdanie jest w pewnym sensie nieaktualne, Panie Senatorze.
Dobrze. Koñczymy etap pytañ do senatorów
sprawozdawców.
To by³y projekty ustaw wniesione przez pos³ów,
przez komisjê sejmow¹. Do prezentowania stanowiska rz¹du upowa¿niony jest minister spraw wewnêtrznych i administracji. Witam pana ministra
Zbigniewa Sosnowskiego.
Panie Ministrze, bardzo proszê o przedstawienie stanowiska rz¹du w sprawie omawianych
ustaw.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Panie Ministrze! Szanowni Pañstwo!
Uchwalone przez Sejm ustawy, ustawa – Kodeks wyborczy oraz ustawa – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy, zosta³y doœæ
szczegó³owo omówione przez panów senatorów,
pana senatora Zientarskiego i pana senatora Sepio³a, w zwi¹zku z tym nie bêdê powtarza³ tych
kwestii.
Zwrócê tylko pañstwa uwagê na fakt, i¿ uchwalone akty prawne przewiduj¹ miêdzy innymi
wprowadzenie do systemu naszego prawa wybor-

czego instytucji g³osowania przez pe³nomocnika
ustanowionego przez wyborców niepe³nosprawnych oraz wyborców, którzy ukoñczyli siedemdziesi¹ty pi¹ty rok ¿ycia. Jeœli chodzi o projekty
ustaw, to do ustawy – Kodeks wyborczy przygotowane zosta³o stanowisko rz¹du, w którym pomimo szczegó³owych uwag i zaleceñ odnosz¹cych
siê do sfery funkcjonowania administracji publicznej projekt zosta³ pozytywnie oceniony i rekomendowany do dalszych prac. W¹tpliwoœci sygnalizowane przez Radê Ministrów w zakresie rozwi¹zañ prawnych, dotycz¹cych imiennego zawiadamiania ka¿dego wyborcy o wpisaniu do spisu
wyborców, o czym mówi art. 13 kodeksu wyborczego, oraz zobowi¹zania ministra w³aœciwego do
spraw administracji publicznej do wydania rozporz¹dzenia okreœlaj¹cego warunki techniczne,
jakie powinien spe³niaæ lokal obwodowej komisji
wyborczej, tak by zosta³ dostosowany do potrzeb
wyborców niepe³nosprawnych, o czym mówi
art. 185 §2 kodeksu wyborczego, zosta³y podzielone przez Wysokie Komisje Senatu, za co
chcia³bym paniom i panom senatorom bardzo
serdecznie podziêkowaæ. Dodatkowo by³a proœba
ministra spraw zagranicznych, aby organ ten
obok Pañstwowej Komisji Wyborczej zosta³
w³¹czony do procedury ustalaj¹cej kwestie techniczne g³osowania korespondencyjnego za granic¹. Ta uwaga, ta proœba ministra spraw zagranicznych równie¿ zosta³a uwzglêdniona i spe³niona. W zwi¹zku z tym, ¿e oczekiwania rz¹du zosta³y spe³nione, chcia³bym w imieniu rz¹du bardzo
serdecznie paniom i panom senatorom podziêkowaæ za uwzglêdnienie tych¿e poprawek.
Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na, to chcia³bym siê
odnieœæ do wypowiedzi pana senatora Piotrowicza, który proponowa³ pañstwu, by znieœæ ograniczenie zawarte w art. 99, w którym mówi siê o agitacji w ci¹gu dwudziestu czterech godzin poprzedzaj¹cych dzieñ wyborów. Otó¿ zgadzam siê z panem senatorem, pan senator ma racjê, byæ mo¿e
nie zawsze ta cisza jest przestrzegana, ale to nie
znaczy, ¿e gdy ten j¹ zniesiemy, to bêdzie ona
przestrzegana w dniu wyborów. Jednoczeœnie ma
to pozytywne znaczenie dla resortu spraw wewnêtrznych i administracji w tym sensie, ¿e – nie
ukrywajmy – obowi¹zkiem ministra spraw wewnêtrznych i administracji jest zapewnienie bezpieczeñstwa w lokalu wyborczym ju¿ w momencie, w którym zostaj¹ tam dostarczone karty do
g³osowania, a one s¹ dostarczane w sobotê, czyli
w dzieñ poprzedzaj¹cy dzieñ wyborów. Pan senator mia³ racjê, mówi¹c podczas posiedzenia komisji, ¿e minister musi sobie z tym poradziæ, ale nie
ukrywam – i myœlê, ¿e pañstwo podzielicie ten pogl¹d – ¿e ministrowi ³atwiej bêdzie zapewniæ bezpieczeñstwo lokali wyborczych, gdy cisza bêdzie
obowi¹zywa³a dwadzieœcia cztery godziny wczeœniej. Dodatkowo – myœlê, ¿e z tym te¿ pañstwo siê
zgodzicie i dotyczy to wszystkich ugrupowañ poli-
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(podsekretarz stanu Z. Sosnowski)
tycznych – te dwadzieœcia cztery godziny przed
dniem g³osowania, kiedy panuje cisza wyborcza,
powoduj¹ wyciszenie u obywateli Rzeczypospolitej, a myœlê, ¿e to wyciszenie jest wtedy potrzebne.
Pan senator Bender pyta³ o to, w jakim okrêgu
bêd¹ g³osowaæ wszyscy obywatele Polscy mieszkaj¹cy poza Rzecz¹pospolit¹. Przepraszam, przepraszam, Panie Senatorze. Tak, pyta³ o to pan senator Andrzejewski. Przepraszam. Mówi o tym
doœæ jasno art. 10, w którym jest napisane, ¿e
wszyscy obywatele polscy mieszkaj¹cy poza granicami naszego kraju g³osuj¹ w okrêgu warszawskim. To tyle wyjaœnieñ. Serdecznie dziêkujê za
uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytania do pana ministra.
Pan senator Owczarek, potem pan senator Korfanty i pan senator Klimowicz. Tak, w tej kolejnoœci.
Proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w czasie ostatnich wyborów
samorz¹dowych mia³o miejsce masowe dopisywanie wyborców do rejestru wyborców, by³o to
zjawisko szczególnie naganne, gdy odbywa³o siê
to miêdzy pierwsz¹ a drug¹ tur¹ bezpoœrednich
wyborów wójta, burmistrza, prezydenta. Co pan
o tym s¹dzi? Pytam o to, poniewa¿ mam zamiar
zg³osiæ poprawkê mówi¹c¹ o tym, ¿e mo¿na dopisywaæ wyborców do listy wyborców na pisemny
wniosek obywatela nie póŸniej ni¿ trzydzieœci dni
przed wyborami. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Korfanty.
Proszê.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Mam jedno pytanie, dotycz¹ce województwa
œl¹skiego. Do tej pory by³o trzynastu senatorów,
teraz ma byæ dwunastu senatorów. Jest to jedyne
albo jedno z nielicznych województw, w których
nast¹pi³o zmniejszenie liczby senatorów. Z czego
to wynika?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi na te pytania.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Otó¿ w opinii rz¹dowej, w stanowisku nie by³o
informacji o tym, jak odnosimy siê do sprawy dopisywania, ale mogê tu wyraziæ w³asne stanowisko. Rzeczywiœcie, pan senator ma racjê, takie zjawisko mia³o miejsce i nie jest to wskazane.
W moim przekonaniu poprawka, któr¹ proponuje
pan senator, bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na
przebieg wyborów, szczególnie wyborów samorz¹dowych, kiedy to, Drodzy Pañstwo, dopisanie
kilkunastu wyborców mo¿e mieæ wp³yw na ich
wynik. A na poparcie tego, o czym mówi pan senator, chcê powiedzieæ, ¿e s³ysza³em o takiej gminie,
w której podczas drugiej tury wyborów w jednym
domu zameldowane by³y piêædziesi¹t trzy osoby.
Rzeczywiœcie jest to naganne. A¿eby tego unikn¹æ, a¿eby – mo¿na powiedzieæ – unikn¹æ kombinacji i próby wp³ywania na ostateczny wynik g³osowania, bo to ma pewien wp³yw… Wed³ug mnie
ta poprawka mo¿e temu pomóc.
Jesli chodzi o pytanie pana senatora Korfantego, to muszê stwierdziæ, Panie Senatorze, ¿e to
jest projekt poselski i ja nie wiem, na jakiej podstawie w okrêgu œl¹skim zmieniono liczbê senatorów z trzynastu na dwunastu. Nie umiem odpowiedzieæ na to pytanie. Zapewne by³o to zwi¹zane
z liczb¹ ludnoœci i ten jeden mandat zosta³ gdzieœ
przeniesiony, tylko tak logicznie da³oby siê to wyt³umaczyæ. Byæ mo¿e pan minister Czaplicki bêdzie wiedzia³ coœ wiêcej, choæ te¿ chyba nie, bo daje mi taki sygna³. Nie umiem odpowiedzieæ na to
pytanie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, ja mogê czêœciowo na to pytanie odpowiedzieæ. Otó¿ rzeczywiœcie chodzi³o
o najwiêksze przybli¿enie do ogólnokrajowej normy przedstawicielstwa w poszczególnych województwach. Je¿eli zatem nast¹pi³y pewne migracje polskiej ludnoœci wewn¹trz kraju, to jakieœ
województwo musia³o dostaæ wiêcej i pewnie ta
koñcówka, która dawa³a trzynasty mandat senatorski województwu œl¹skiemu, przesz³a do innego województwa. Chyba to by³o mazowieckie by³o,
ale nie jestem…
(Senator Bronis³aw Korfanty: A do jakiego województwa?)
Chyba do mazowieckiego, ale nie jestem pewien, nie pamiêtam. W ka¿dym razie wiem, ¿e tak
jakoœ by³o, nast¹pi³y tam pewne zmiany, a chodzi³o o to, ¿eby w ka¿dym województwie by³o najbardziej sprawiedliwe przybli¿enie. Nigdy nie bêdzie dok³adnie tyle samo, bo nie mo¿na dzieliæ
okrêgów wyborczych, ale trzeba to tak podzieliæ…
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku, jeœli mo¿na, to odniós³bym siê
do jeszcze jednej sprawy, o której du¿o siê dyskutuje, mianowicie do liczby podpisów zbieranych przez
senatora w okrêgu wyborczym. Otó¿, Drodzy Pañstwo, ja przypominam sobie z posiedzeñ komisji,
dlaczego uwa¿ano, ¿e tê liczbê dwóch tysiêcy trzeba
zwiêkszyæ b¹dŸ zmniejszyæ, bo s¹ i takie, i takie propozycje. Otó¿, kiedy pañstwo pos³owie dyskutowali
na ten temat, to zwracali uwagê na to, ¿e jeœli w wyborach wiêkszoœciowych próg zbierania podpisów
bêdzie bardzo niski, to naprawdê wielu obywateli,
tak¿e obywateli, którzy nie s¹ dobrze przygotowani
do tej funkcji, mo¿e chcieæ kandydowaæ. A próg,
który jednak zmusza do zebrania okreœlonej liczby
podpisów, stanowi niejako wstêpn¹ weryfikacjê aprobaty obywateli dla kandydata.
(Senator Ryszard Bender: Nie b¹dŸmy m¹drzejsi od obywateli.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê teraz o zadanie pytania senatorów Klimowicza i Gruszkê.
Proszê bardzo.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w opinii zleconej przez Biuro
Analiz i Dokumentacji czytamy, ¿e rezultaty pracy
komisji sejmowej nale¿y oceniæ bardzo wysoko
i ¿e jedynie kilka przepisów wymaga ewentualnego rozwa¿enia. Mam pytanie do pana ministra,
poniewa¿ œledzi³ pan te prace ju¿ w komisji sejmowej, jak pan ocenia ten materia³, który dostaliœmy
my, senatorowie, skoro przed pracami komisji
Biuro Legislacyjne zg³osi³o sto osiemdziesi¹t trzy
poprawki, a teraz, jak s³ysza³em, jest ich ju¿ trzysta? Jak ocenia pan jakoœæ tej ustawy? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pytanie senatora Gruszki, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Gdyby pan minister sobie otworzy³ ustawê na
art. 62… Bo tam jest taka zawi³oœæ, trzeba by przeanalizowaæ zale¿noœci miêdzy dwoma paragrafami. W art. 62 §2 mowa jest o tym, ¿e konsul przekazuje koperty zwrotne nie póŸniej ni¿ trzeciego dnia
przed terminem, przed dniem wyborów. §4 mówi,
¿e koperty zwrotne dostarczane do obwodowej komisji wyborczej po zakoñczeniu czasu g³osowania

s¹ niszczone bez otwierania. Mam pytanie: co siê
dzieje z tymi kopertami miêdzy dniem trzecim
a tym tak zwanym dniem zerowym? My nic nie wiemy na ten temat. To jest pierwsze pytanie.
Pozwolê sobie te¿ od razu zadaæ drugie pytanie.
Czy w ministerstwie zastanawiano siê nad tym, ¿e
w przypadku og³oszenia dwudniowych wyborów
wszelkie przepisy stosowane za granic¹ s¹ stosowane na statkach, które s¹ obiektami w jakiœ sposób zamkniêtymi i tworzenie dodatkowych utrudnieñ zwi¹zanych z przechowywaniem urny przez
dwa dni itd.… Czy nie by³oby jednak dobrze wskazaæ, ¿e w przypadku wyborów dwudniowych na
statkach przeprowadzamy je drugiego, czyli tego
wa¿niejszego dnia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Panie Marsza³ku, bardzo proszê o zwolnienie mnie
z odpowiedzi na pytania pana senatora Klimowicza.
Ja nie jestem tutaj od oceny pos³ów z komisji…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zwolnienie
przyznano, Panie Ministrze.)
Oczywiœcie ja uwa¿am, ¿e ta komisja pracowa³a rzetelnie, mia³a swój punkt widzenia na poszczególne sprawy, i nie odwa¿y³bym siê skrytykowaæ ¿adnej z osób, które w niej pracowa³y.
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Gruszki
dotycz¹ce art. 62, to rzeczywiœcie problem istnieje. Oczywiœcie za przeprowadzenie wyborów,
w tym za zebranie kopert, w pierwszej chwili odpowiada konsul, on oczywiœcie musi je odpowiednio zabezpieczyæ w sejfie, rozumiem, ¿e sejf bêdzie
wtedy opieczêtowany, i po prostu inaczej nie da
siê tego przeprowadziæ.
Co do problemu zwi¹zanego z dwudniowym
g³osowaniem… Drodzy Pañstwo, jeœli kodeks wyborczy w tym momencie bêdzie mówi³, ¿e wybory
bêd¹ zarz¹dzone na dwa dni, to minister spraw
wewnêtrznych i administracji nie mo¿e podj¹æ decyzji o tym, ¿e te wybory odbywaj¹ siê w ci¹gu drugiego dnia. To jest norma prawna…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …ogólna.)
…i kodeks wyborczy zobowi¹zuje do tego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e pan senator Zientarski chcia³by
postawiæ pytanie.
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Czy s¹ jeszcze inne pytania? Pan senator Korfanty…
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Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, gdyby pan by³ uprzejmy króciutko ustosunkowaæ siê do tego problemu, który
przedstawi³ pan senator Andrzejewski… Mianowicie, czy art. 6 dyskryminuje osoby, które
w œwietle art. 32 o wyborcach przebywaj¹cych za
granic¹ musz¹…
(Senator Piotr Andrzejewski: Odwrotnie.)
Tak, odwrotnie, ten…
(Senator Piotr Andrzejewski: Odwrotnie, art. 32
dyskryminuje tych, których dotyczy art. 6.)
Tak. Chocia¿ mo¿e nie sam artyku³ dyskryminuje, tylko wyborcy s¹ dyskryminowani w ten
sposób, ¿e wymaga siê od nich wa¿nych polskich
paszportów. Czy nie ma tu sprzecznoœci? Jaki jest
stosunek jednego artyku³u do drugiego?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jeszcze senator Korfanty, proszê o pytania.

Senator Bronis³aw Korfanty:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja powracam do mojego pytania. Chcia³bym od pana dostaæ, byæ mo¿e pisemne, szczegó³owe wyliczenie wyjaœniaj¹ce,
dlaczego sta³o siê tak, ¿e okrêg, w którym s¹ du¿e miasta: Katowice, Mys³owice, Tychy, oraz powiat bieruñsko-lêdziñski, ma jeden mandat,
a dla przyk³adu okrêg nr 72, w którym s¹ dwa
niedu¿e miasta, Bytom i Zabrze, te¿ ma jeden
mandat. Tu s¹ trzy du¿e miasta plus jeden powiat i jest tylko jeden mandat. Prosi³bym, jeœli
pan teraz tego nie wie, ¿eby przedstawiæ mi na
piœmie szczegó³owe wyjaœnienia i wyliczenia. To
ju¿ zrobi³ pan marsza³ek, a nie pan, ale to nie by³o dostatecznie szczegó³owe. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo o odpowiedŸ na
pytanie senatora Zientarskiego.
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ski poza granicami kraju. Gdyby nie wprowadzono zapisu, ¿e obywatel musi posiadaæ wa¿ny
paszport… I tutaj zgodzê siê z moimi przedmówcami, panami senatorami, którzy wskazywali
na to, ¿e inna sytuacja by³a w roku 1989, inna
jest ju¿ dzisiaj. Kiedyœ, jak pan senator zwróci³
na to uwagê, nie wszyscy Polacy mieli szansê na
otrzymanie paszportu, ale dzisiaj naprawdê nie
ma ¿adnej przeszkody, ka¿dy, kto czuje siê Polakiem, ma wed³ug mnie mo¿liwoœæ otrzymania
paszportu i stanowi on naprawdê solidn¹ podstawê do tego, ¿eby wzi¹æ udzia³ w g³osowaniu.
W innym przypadku, jeœli nie zapisalibyœmy
konkretnie, z jakim dokumentem obywatel zjawia siê w komisji wyborczej, trudno by³oby zweryfikowaæ, czy on naprawdê ma pochodzenie
polskie. Przecie¿ musi w jakiœ sposób…
(Senator Piotr Zientarski: Chyba obywatelstwo
polskie.)
Przepraszam, obywatelstwo polskie, nie pochodzenie. Musi to obywatelstwo polskie w jakiœ
sposób udokumentowaæ. Najlepsz¹ form¹ udokumentowania tego¿ obywatelstwa jest paszport
Rzeczypospolitej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
I pytanie pana senatora Andrzejewskiego, a potem senatora Paszkowskiego.
Czy pan senator Andrzejewski chce zadaæ pytanie?

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli mo¿na, chcia³bym zapytaæ, jak wygl¹da
norma przedstawicielska w przypadku ponaddziesiêciomilionowej Polonii, która w myœl ju¿
uchwalonych przepisów o obywatelstwie polskim
posiada pe³ne prawa wyborcze bierne i czynne.
Mówimy tutaj o proporcji do normy przedstawicielskiej. Czy tych kilkanaœcie milionów wyborców jest zarejestrowanych w okrêgu warszawskim? Jak wygl¹da norma przedstawicielska, jak
pan minister to ocenia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Andrzejewskiego, chcia³bym zwróciæ uwagê na to,
¿e w sposób jasny i klarowny te sprawy trzeba
by³o unormowaæ. Myœlê, ¿e art. 6 i 32 nie s¹ ze
sob¹ sprzeczne, wrêcz przeciwnie, art. 32 wyjaœnia do koñca problem g³osowania obywateli Pol-

I pan senator Paszkowski, proszê.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja w³aœciwie id¹c tym samym tropem,
chcia³bym zapytaæ o to, jak wygl¹da norma przedstawicielska w wyborach do Senatu w wersji zaproponowanej w poprawce senackiej, czyli w wariancie wyborów jednomandatowych, w stosunku do normy przedstawicielskiej, jaka jest ustalona w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.
Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Korfantego, to pan senator prosi³ o pisemne wyjaœnienie,
wiêc…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski: Tak, na piœmie. Rozumiem.)
…zawieszam to pytanie w tej chwili.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Trudno mi jest odpowiedzieæ na to pytanie dotycz¹ce przedstawicielstwa. Otó¿ ja nawet dzisiaj
rozmawia³em z panem ministrem Czaplickim na
ten temat. Tak naprawdê trzeba by wróciæ do momentu, kiedy w Polsce powsta³ Senat. Ustalono
wówczas, ¿e ka¿de województwo ma po dwóch senatorów, a województwa mazowieckie i œl¹skie po
trzech. W³aœciwie tak naprawdê dzisiaj trudno
jest doszukiwaæ siê tej normy przedstawicielskiej,
ona jest, mo¿na powiedzieæ, tak¹ norm¹ sztuczn¹. Jeœli jakiœ okrêg mia³ trzech senatorów, to podzielono ten okrêg na trzy czêœci…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, przepraszam, ja jednak tutaj
dopowiem. To by³a pierwsza regulacja, druga by³a
zupe³nie inna. W momencie, kiedy tworzono województwa, starano siê dopasowaæ okrêgi mniej wiêcej proporcjonalnie do liczby ludnoœci i zaokr¹glano mandaty od po³owy mandatu. Powiedzmy, ¿e
jeœli województwu nale¿a³o siê 8,6 mandatu, to dostawa³o 9 mandatów, a jeœli 8,4, to dostawa³o 8.
Wynika³y z tego ró¿ne konsekwencje. Pierwsza regulacja by³a zupe³nie nieproporcjonalna. Druga
by³a jedynym mo¿liwym przybli¿eniem ze wzglêdu
na to, ¿e trzeba by³o jakoœ podzieliæ sto mandatów.
Chcê powiedzieæ jeszcze o jednej sprawie: w tej
ustawie nie wolno nam tak¿e dzieliæ okrêgów sejmowych. Dzielimy je, ale w ten sposób, ¿e okrêgi
senackie nie ³¹cz¹ okrêgów w g³osowaniu do Sejmu, tylko okrêgi sejmowe s¹ jak gdyby dzielone na
podokrêgi senackie, co powoduje pewne k³opoty,
bo nie da siê tego dok³adnie dopasowaæ.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski: Dlatego te¿ trudno mówiæ o takiej jednoznacznej normie przedstawicielskiej w tym przypadku.)
Czy pan senator… Zaraz, na pytanie senatora
Paszkowskiego i senatora Andrzejewskiego w³aœciwie pan minister odpowiedzia³.
W takim razie pytanie pana senatora Gruszki.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, w art. 10 jest umowa o tworzeniu za granic¹ okrêgów sta³ych, je¿eli na terenie
danego okrêgu przebywa co najmniej piêtnastu
wyborców. Czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, razem z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych, oszacowa³o, jakie bêd¹
skutki finansowe tego? Bo nietrudno sobie wyobraziæ takich wiele, bardzo wiele komisji, które bêd¹ tworzy³y jakieœ koszty. Ja nie jestem przeciw
temu, ¿eby jak najwiêcej Polaków g³osowa³o. Ale
czy s¹ jakieœ racjonalne przes³anki tej decyzji? Ja
to porównujê tak, ¿e to jest granica, która jest
w przypadku szpitali. Czy to jest zasadne, ¿eby to
by³ ten sam próg? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odpowiadaj¹c na pytanie wprost, powiem, ¿e
w resorcie spraw wewnêtrznych i administracji
nie zastanawiano siê nad kosztami przeprowadzenia wyborów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to danie mo¿liwoœci wype³nienia obowi¹zku obywatelskiego ka¿demu obywatelowi poza granicami
kraju.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz senatorowie B³aszczyk i Dobkowski,
w takiej kolejnoœci.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Przemys³aw B³aszczyk:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie – bo ten temat
poruszy³ pan senator sprawozdawca Sepio³ – czy
w tej nowej ordynacji wyborczej w przypadku
okrêgów jednomandatowych bêdzie zachowana
kolejnoœæ alfabetyczna, czy to bêdzie jakiœ inny
sposób, na przyk³ad losowo…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Senator zasugerowa³, ¿e jakoœ inaczej bêdzie.)
¯e jakoœ inaczej to mo¿e wygl¹daæ? Bo jest nadreprezentacja nazwisk na A i B.
(G³os z sali: Bêdzie tak samo.)
(G³os z sali: Nie alfabetyczna, tylko automatyczna.)
(G³os z sali: Alfabetycznie PiS jest wy¿ej ni¿ PO.)
(G³os z sali: Bêdzie alfabetyczna.)
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie pana senatora Dobkowskiego.
(Senator Wies³aw Dobkowski: Panie Ministrze,
tu jestem.)
Proszê, ja ju¿ udzieli³em panu g³osu, Panie Senatorze.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Mam pytanie. W tej ustawie jest powiedziane
w ten sposób, ¿e granice okrêgu wyborczego do
Senatu nie przekraczaj¹ granic okrêgu do Sejmu, tylko, powiedzmy, te sejmowe s¹ dzielone
na dwie czy trzy czêœci. Czy zastanawiano siê – co
pan o tym s¹dzi – nad okrêgami do sejmików wojewódzkich? Czy nie dobrze by by³o, ¿eby na
przyk³ad te nowe okrêgi do Senatu okreœlone
w projekcie pokrywa³y siê z okrêgami do sejmików wojewódzkich? Bo w tej chwili jest tak, ¿e
one siê nie pokrywaj¹. Na przyk³ad w moim okrêgu trzy powiaty i jedno miasto, wydzielone jako
powiat grodzki, s¹ w tej chwili w okrêgu wyborczym do Senatu, a w wyborach do sejmiku to jest
ten sam okrêg plus jeszcze inny powiat, który
jest, dajmy na to, w £odzi. I to jest po prostu niespójne. S¹dzê, ¿e te okrêgi do sejmików mog³yby
siê pokrywaæ z okrêgami do Senatu. Wtedy to by
by³o spójne i by³oby ³atwiej organizowaæ komisje
wyborcze i wszystko inne. W tej chwili to jest niespójne. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, Panie Ministrze, odpowiedzieæ na te pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Odpowiadaj¹c na pytanie pana pos³a Dobkowskiego, zwracam uwagê na to, ¿e owszem,
pewnie pan senator ma racjê, ale jest to po prostu niemo¿liwe. Tych okrêgów do sejmików jest
znacznie wiêcej i nie jesteœmy w stanie dopasowaæ tego tak, ¿eby te okrêgi do sejmiku pokrywa³y siê z okrêgami do Senatu. No, wchodzilibyœmy tutaj w tak istotn¹ sprawê jak podzia³
kraju na okrêgi wyborcze, a jak powiedzieliœmy
w ustawie, tego robiæ nam nie wolno i nie chcemy tego robiæ.
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Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, chodzi mi o listy. Nie wiem, czy
nad ich charakterem, nad ich uk³adem ju¿ dyskutowano i w komisji, i w ministerstwie. Czy na nich
nadal nazwiska bêd¹ podane alfabetycznie, nazwiska kandydatów zg³oszonych przez wszelkie
ugrupowania, czy to bêdzie lista stronnictw i ich
przedstawicieli? No ale przecie¿ bêd¹ ludzie spoza
stronnictw. Utrzymanie uk³adu alfabetycznego
by³oby najlepsze w moim przekonaniu.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Czy mówimy o Senacie, czy…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O Senacie,
o Senacie.)
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeœli chodzi o Senat, to rzeczywiœcie te nazwiska bêd¹ ustawiane w kolejnoœci alfabetycznej. Jeœli chodzi o Sejm, to bêdzie tak jak do tej pory, to
znaczy o tym bêd¹ decydowa³y partie polityczne
czy komitety wyborcze, które bêd¹ wystawia³y
swoich kandydatów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Osobom, których nazwiska zaczynaj¹ siê na A i B
muszê powiedzieæ, ¿e bardzo siê cieszê z tego, ¿e tak
jest, bo ja mam nazwisko na zupe³nie inn¹ literê.
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Skoro wybory do Senatu bêd¹ ju¿ ca³kowicie inne, to czy
nie nale¿y rozdzieliæ kadencji Sejmu i Senatu?
W sytuacji, gdyby dosz³o do rozwi¹zania Sejmu,
Senat powinien trwaæ dalej, dlatego ¿e my zostaniemy wybrani w zupe³nie inny sposób.
(Senator Piotr Zientarski: Ale to ju¿ kwestia
konstytucji, Panie Senatorze.)
Ja wiem, tylko ja pytam, czy nie nale¿a³oby tak
zrobiæ.
(Senator Ryszard Bender: Przed wojn¹ tak by³o.)
To by³aby jakby konsekwencja…
(Senator Piotr Zientarski: Mo¿emy pracowaæ
nad tym.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Tak jest, bêdziemy pracowaæ, Panie Senatorze.
A pan minister odpowiada.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
No, pañstwo senatorowie odpowiedzieliœcie sobie nawzajem. Rzeczywiœcie inn¹ spraw¹ jest to,
co dobrze by by³o, a inn¹ spraw¹ jest to, jak jest.
By³y do tej pory konkretne ordynacje wyborcze,
dzisiaj pracujemy nad kodeksem wyborczym.
Dzisiaj tego zmieniæ nie mo¿emy, bo musielibyœmy zmieniæ konstytucjê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Rozumiem, ¿e pytania do pana ministra siê
skoñczy³y.
Dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski: Dziêkujê bardzo.)
Senatorowi Dobkowskiemu potem odpowiem
jeszcze, ale poza protoko³em, na pytanie o sejmiki, bo tam rzeczywiœcie s¹ sprawy, których nie
mo¿na przeskoczyæ.
Otwieram zatem dyskusjê.
Proszê pañstwa jako pierwszy g³os zabierze senator Sepio³, a potem kolejno senatorowie Piotrowicz, Witczak itd.
Proszê bardzo. Panie Senatorze, mównica jest
pañska.

Senator Janusz Sepio³:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym w tym wyst¹pieniu zaj¹æ siê dwoma
zagadnieniami i moje wyst¹pienie bêdzie zakoñczone z³o¿eniem wniosków legislacyjnych w tych
sprawach. Przy tym pierwszy wniosek ma charakter warunkowy, otó¿ on ma sens tylko wtedy, jeœli
Wysoka Izba przychyli siê do wyborów do Senatu
w okrêgach jednomandatowych, jeœli by³oby inaczej, tê poprawkê wycofam.
Chodzi mianowicie o kwestiê limitu kosztów
wyborów, które mog¹ byæ rozliczane przez komitety wyborcze. Otó¿ chcia³bym pañstwu uœwiadomiæ, przypomnieæ, ¿e dzisiaj jest tak, ¿e ten limit w wyborach do Sejmu wynosi 82 gr na wyborcê zarejestrowanego w spisie wyborców, w wyborach prezydenckich – 60 gr, w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 60 gr, w przypadku
gmin jest to regulowane inaczej, jest to okreœlane
w tysi¹cach z³otych na mandat, w typowej gminie jest to 1 tysi¹c z³ na mandat radnego gminy,
a w wypadku wyborów do Senatu jest to 18 gr.
Z czego to wynika? No, senatorów jest 4,6 razy
mniej ni¿ pos³ów, 82 gr podzielone przez 4,6 – wychodzi 18 gr. Otó¿ w moim przekonaniu, jeœli doj-

dzie do wyborów w okrêgach jednomandatowych, to koszty prowadzenia kampanii siê zwiêksz¹, to znaczy nie bêdzie mo¿na korzystaæ z tej
synergii, jaka powstaje wtedy, kiedy kilku przedstawicieli tej samej partii startuje w jednym
okrêgu wyborczym, bo gdy organizuj¹ spotkanie
wyborcze, mog¹ razem wynaj¹æ lokal, mog¹ razem coœ wydaæ. Tutaj tego zjawiska nie bêdzie.
Ponadto wydaje siê, ¿e wybory w okrêgach jednomandatowych bêd¹ wywo³ywaæ wiêksze zainteresowanie, w zwi¹zku z czym pewne koszty medialne te¿ mog¹ byæ wiêksze.
Dlatego chcia³bym zaproponowaæ, ¿eby podnieœæ o 50% ów limit w wyborach senackich, to
znaczy ta kwota z 18 gr zwiêkszy³aby siê do 27 gr.
Co to oznacza? ¯e komitet wyborczy, który zg³asza stu senatorów, czyli we wszystkich okrêgach
wyborczych, bêdzie móg³ w kosztach kampanii
rozliczyæ oko³o 1,5 miliona z³ wiêcej. Nie jest to jakaœ nadzwyczajna zmiana, a myœlê, ¿e mo¿e nam
trochê u³atwiæ prowadzenie kampanii wyborczej.
Drugie zagadnienie to powa¿na sprawa, powiedzia³bym, ustrojowa. Otó¿ do niedawna, do ostatnich wyborów by³o tak, ¿e wybory w okrêgach jednomandatowych do rad gminnych by³y wy³¹cznie
w gminach do dwudziestu tysiêcy mieszkañców,
powy¿ej tego limitu g³osowaliœmy na listy wyborcze. Sejm przyj¹³ rozwi¹zanie, ¿e wracamy do starego, historycznego limitu czterdziestu tysiêcy
mieszkañców w danej gminie.Czym ta liczba jest
uzasadniona, oprócz historii, trudno w³aœciwie powiedzieæ, ale dotyczy to przyt³aczaj¹cej wiêkszoœci
gmin. Trudno jest te¿ powiedzieæ, nawet siêgaj¹c
do statystyki, ile jest miejscowoœci poza tym limitem, dlatego ¿e GUS pos³uguje siê innymi kategoriami. S¹ przedzia³y od dwudziestu do piêædziesiêciu, od piêædziesiêciu do stu i powy¿ej stu tysiêcy.
Gdybyœmy jednak powiedzieli, ¿e robimy wybory
w okrêgach jednomandatowych, powiedzmy,
w miejscowoœciach do piêædziesiêciu tysiêcy mieszkañców, to dotykamy kwestii tej granicy piêædziesiêciu tysiêcy, czyli granicy okreœlaj¹cej miasta prezydenckie. I wtedy niemal wszystkie polskie
gminy by siê w takim przedziale znalaz³y.
Chcia³bym zaproponowaæ rozwi¹zanie nieco
inne, takie mianowicie, ¿eby wybory w okrêgach
jednomandatowych odbywa³y siê we wszystkich
tych gminach, które nie s¹ miastami na prawach
powiatu. Dotykamy w tym momencie ró¿nicy
ustrojowej. Rada w mieœcie na prawach powiatu
jest jednoczeœnie rad¹ powiatu, a wiêc ma inne
kompetencje. Otrzymujemy w ten sposób niezwykle czysty, klarowny system i mo¿emy wtedy
jasno powiedzieæ, ¿e w okrêgach jednomandatowych odbywaj¹ siê wybory do rad gmin. W wyborach powiatowych mamy wybory proporcjonalne,
wed³ug list, i w zwi¹zku z tym w miastach na prawach powiatu te¿ mamy tak¹ ordynacjê.Jakie by
by³y tego konsekwencje? Tak na moje wyczucie
przyby³oby oko³o szeœædziesiêciu, siedemdziesiê-
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(senator J. Sepio³)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

ciu jednostek samorz¹du terytorialnego, w których pojawi³yby siê wybory w okrêgach jednomandatowych. Je¿eli chodzi o liczbê ludnoœci, to
bêdzie dosyæ du¿o, ale ju¿ odnoœnie do liczby podmiotów samorz¹dowych, to nie bêdzie jakaœ nadzwyczajna kwestia.
Chcia³bym zatem zaproponowaæ, ¿eby w tekœcie ustawy, w ca³ym dziale siódmym dotycz¹cym
wyborów do organów stanowi¹cych jednostki samorz¹du terytorialnego, sformu³owanie „gmina
licz¹ca do czterdziestu tysiêcy mieszkañców” zast¹piæ sformu³owaniem „gmina nie bêd¹ca miastem na prawach powiatu”, a okreœlenie „gmina
licz¹ca powy¿ej czterdziestu tysiêcy mieszkañców” zast¹piæ sformu³owaniem „miasto na prawach powiatu”.Oczywiœcie zmian¹ absolutnie
kluczow¹...
(Senator Piotr Andrzejewski: Który to artyku³,
Panie Senatorze?)
…jest zmiana w art. 421, który uzyska³by wtedy
brzmienie: w gminie niebêd¹cej miastem na prawach powiatu o wyborze na radnego rozstrzyga liczba wa¿nie oddanych g³osów na poszczególnych
kandydatów. To jest zmiana ustrojowa, ona powoduje bardzo du¿o innych zmian, dlatego ¿e jest trzynaœcie innych artyku³ów, w których to sformu³owanie trzeba by zmieniæ. Mo¿na jednak nad tym g³osowaæ blokiem, bo to jest w gruncie rzeczy jedna poprawka. W moim przekonaniu odpowiada to temu,
¿e tak powiem, wielkiemu oczekiwaniu, ¿eby wybory by³y, tak to nazwijmy, blisko ludzi, ¿eby dotyczy³y
g³osowania na bardzo konkretne, godne zaufania
osoby, a nie wy³¹cznie na listy partyjne. Po prostu
rozszerzamy wtedy zwi¹zek samorz¹du z obywatelami. I myœlê, ¿e te wszystkie organizacje, które od
lat walcz¹, aby w Polsce dominuj¹c¹ form¹ by³a forma wyborów w okrêgach jednomandatowych, mog³yby poczuæ siê usatysfakcjonowane. I mielibyœmy
jasny obraz: w gminach wybory odbywa³yby siê
w okrêgach jednomandatowych, a w powiatach to
ju¿ co innego. Du¿e zaœ miasta, w których pojawia
siê element anonimowoœci, to s¹ miasta licz¹ce
oko³o szeœædziesiêciu, siedemdziesiêciu tysiêcy
mieszkañców. A ja chcê pañstwu przypomnieæ, ¿e
mamy w Polsce piêæ gmin wiejsko-miejskich, które
maj¹ ponad piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców.To s¹
dziwne sytuacje. W jednej gminie, która liczy trzydzieœci piêæ tysiêcy mieszkañców, bêd¹ okrêgi jednomandatowe, a w s¹siedniej gminie, która jest
trochê wiêksza, bêdzie ju¿ inna technika wyborcza.
Poza tym rozró¿nienie jest ustrojowe, a nie statystyczne. Bo jak w gminie przyby³oby piêciu obywateli
i limit zosta³by przekroczony, to wtedy trzeba by
zmieniaæ ordynacjê. A tak sprawa bêdzie jasna:
w gminach bêd¹ okrêgi jednomandatowe, w powiatach zaœ, a wiêc i w miastach na prawach powiatu –
listy wyborcze. Tak ¿e takie dwie poprawki pozwolê
sobie panu marsza³kowi przed³o¿yæ.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ju¿, ju¿.)
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Jestem w Senacie od piêciu lat. W tym czasie
rozpatrywane by³y ustawy dobre i mniej dobre,
ale z takim bublem prawnym jak ta ustawa jeszcze siê w ci¹gu tych piêciu lat nie zetkn¹³em.
(Oklaski)
Uwa¿am, ¿e w ustawie wystêpuj¹ podstawowe
b³êdy, i to nie b³êdy natury merytorycznej, lecz
b³êdy w dziedzinie samej sztuki legislacyjnej.
Pragnê podkreœliæ, ¿e jest to ustawa o charakterze
ustrojowym, która bêdzie kszta³towa³a obraz naszej demokracji, tymczasem jest ona zlepkiem
piêciu innych ustaw zupe³nie przypadkowo ze sob¹ po³¹czonych. Ta ustawa, powtarzam, to kompilacja piêciu ustaw. Cechuje j¹ niespójnoœæ, s¹
ró¿nice terminologiczne w okreœleniach tych samych instytucji, istniej¹ w niej luki prawne, powtarzaj¹ siê te same przepisy.
Chcê powiedzieæ, ¿e ju¿ sam tytu³ „kodeks” jest
tytu³em nieadekwatnym do tego aktu prawnego.
Miano kodeksu jest bowiem zastrze¿one dla ustaw
reguluj¹cych poszczególne ga³êzie prawa, na przyk³ad: kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks administracyjny et cetera. Ta ustawa nie ma takiego
charakteru, dlatego w³aœciwsza by³aby nazwa
„prawo wyborcze”, a nie „kodeks wyborczy”. Ma³o
tego – je¿eli ju¿ chciano okreœliæ ten akt prawny
mianem kodeksu, to rodzi siê pytanie, dlaczego nie
zastosowano drogi legislacyjnej w³aœciwej dla kodeksów. Jest przecie¿ w Sejmie komisja kodyfikacyjna. Skoro wiêc chciano, aby ten akt prawny by³
kodeksem, to powinien on przejœæ tak¹ drogê, jak¹
przechodz¹ wszystkie inne kodeksy, czyli powinien przejœæ przez komisjê kodyfikacyjn¹. Byæ mo¿e nie by³oby wtedy tylu mankamentów, jakie
stwierdza siê w tym akcie prawnym. Widaæ tu wiêc
niesamowit¹ niekonsekwencjê.
Pragnê równie¿ podkreœliæ, ¿e przyspieszony
tryb procedowania tak¿e godzi w zasady prawid³owej legislacji. Jak wspomnia³em ju¿ wczeœniej,
gdy prezentowa³em stanowisko mniejszoœci komisji, ustawa zosta³a uchwalona przez Sejm
3 grudnia. 7 grudnia trafi³a do Senatu, a 13 grudnia by³a przedmiotem rozpoznawania. Dziœ jest
15 grudnia i w Senacie trwa nad ni¹ debata. Tymczasem ustawa obejmuje ponad piêæset piêædziesi¹t artyku³ów. Pragnê w tym momencie powo³aæ
siê na zewnêtrzn¹ opiniê legislacyjn¹ pana doktora Wojciecha Or³owskiego, która zosta³a wydana
na zlecenie Kancelarii Senatu. W opinii tej ekspert pisze: w pierwotnym tekœcie projektu ustawy
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– chodzi tu o etap jeszcze sejmowy – zawarto propozycjê istotnych zmian w zasadach prawa wyborczego do Senatu; i dobrze siê sta³o, ¿e ostatecznie nie zosta³y one w Sejmie przyjête, nie powinno
siê bowiem przes¹dzaæ o rozwi¹zaniach ustrojowych organu bez odbycia generalnej debaty nad
jego istot¹. Niniejsze uwagi s¹ dobrym przyczynkiem do przysz³ej w tej mierze dyskusji.
My nie odbyliœmy ¿adnej dyskusji na temat
okrêgów jednomandatowych. Nie ustosunkowuj¹c siê do tej kwestii, uwa¿am, ¿e nie tak powinno
wygl¹daæ procedowanie w tej tak wa¿nej sprawie.
Poprawka dotycz¹ca okrêgów jednomandatowych zosta³a przedstawiona w komisji oko³o godziny 23.00, po szeœciu czy siedmiu godzinach
prac. O tej to porze przysz³o nam w Senacie dyskutowaæ o fundamentalnej zasadzie ustrojowej.
Drodzy Pañstwo, to by³o pogwa³ceniem wszelkich
zasad legislacyjnych.
Chcia³bym równie¿ powiedzieæ, ¿e Biuro Legislacyjne Senatu ma zastrze¿enia niemal¿e do ca³ej
ustawy, czego wyrazem jest ponad trzysta poprawek, ich wprowadzenie zosta³o zasugerowane
przez senackie Biuro Legislacyjne. I có¿ to Biuro
Legislacyjne stwierdza w opinii przedstawionej
senatorom? Ano stwierdza, ¿e ta ustawa z uwagi
na wieloœæ b³êdów, jakie zawiera, nie powinna byæ
uchwalona. Rzadko siê przecie¿ zdarza, ¿eby senackie Biuro Legislacyjne – które powa¿amy, do
którego na co dzieñ odnosimy siê z uznaniem –
wychodzi³o z sugesti¹, ¿e ustawa nie powinna byæ
uchwalona. Tak wiêc w ostatniej chwili, w warunkach, o jakich pañstwo s³yszeliœcie, próbowano
naprawiaæ, ratowaæ tê ustawê. Ale czy ustawa powinna wygl¹daæ tak, ¿e na trzysta piêædziesi¹t artyku³ów jest ponad trzysta poprawek o charakterze legislacyjnym? Myœlê, ¿e rzeczywiœcie jest to
wielki bubel, knot prawny. Ja nie chcia³bym uczestniczyæ w tworzeniu takiego aktu prawnego. Rzemieœlnika poznaje siê po tym, co wychodzi spod
jego rêki, a nie chcia³bym, ¿eby przylgnê³o do
mnie miano twórcy bubli.
Drodzy Pañstwo, st¹d mój pierwszy wniosek,
jaki sk³adam – opieraj¹c siê zarówno na opiniach
eksperckich, jak i na faktach, które pañstwu
przytoczy³em – nie mo¿e byæ inny ni¿ o odrzucenie
tej ustawy.
Z ostro¿noœci procesowej sk³adam jednak tak¿e – na wypadek, gdyby mój pierwszy wniosek zosta³ odrzucony – dalszych dziewiêtnaœcie poprawek. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Mariusz Witczak. Proszê bardzo.
W³aœnie, gdzie s¹ te poprawki, Panie Senatorze?
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ju¿ niosê.)
Ju¿ dochodz¹, dobrze.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo siê cieszê, ¿e wreszcie uchwalamy nowoczesne prawo wyborcze, bo historia debaty
i budowania prawa wyborczego w Polsce jest d³uga, ale niestety bezowocna i od lat nieprzynosz¹ca
nowoczesnych rozwi¹zañ, czyli takich, które
zwiêksza³yby frekwencjê i czyni³yby wybory bardziej czytelnymi dla wyborców.
Ten dokument prowokuje pierwsz¹ tak powa¿n¹ debatê na ten temat i jest te¿ pierwsz¹ prób¹
uporz¹dkowania po latach bardzo skostnia³ego
prawa wyborczego w Polsce, które to przez ekspertów uznane jest za jedno z bardziej anachronicznych w Europie.
Chcê pañstwu przypomnieæ, ¿e w Polsce nad
wszystkimi ordynacjami debatuje siê niezwykle
k³opotliwie, to znaczy, ¿e te debaty s¹ bardzo
trudne i fragmentaryczne; one nie wprowadzaj¹
³adu, który by³by po¿yteczny i który przystawa³by
do silnego pañstwa w Unii Europejskiej. Proszê
pamiêtaæ, ¿e ta ustawa, poza mankamentami legislacyjnymi, które jako druga instancja stanowienia prawa usuniemy i naprawimy – bo jesteœmy od naprawy tych mankamentów, niew¹tpliwie
udowadniamy przez to, ¿e nasza rola w ustroju
Polski jest wa¿na – wnosi bardzo du¿o po¿ytecznych rozwi¹zañ. Przede wszystkim ma ona walor
porz¹dkuj¹cy i walor ujednolicaj¹cy wszystkie zasady do poszczególnych typów wyborów w Polsce.
Od jakiegoœ czasu ró¿ne typy wyborów realizowane s¹ na podstawie ró¿nych zasad. Tak¹ chyba
najbardziej nowoczesn¹ ordynacj¹ wyborcz¹ by³a
ordynacja do europarlamentu, mia³a ona bowiem
wpisan¹ mo¿liwoœæ dwudniowych wyborów, tak
zwany pakiet dla niepe³nosprawnych, czyli te
wszystkie unowoczeœnienia, które pozwala³y g³osowaæ osobom niepe³nosprawnym w du¿o bardziej wygodny sposób. Ta ordynacja przewidywa³a g³osowanie, odbywaj¹ce siê ju¿ zgodnie z kultur¹ ¿ycia Polaków, czyli niekoniecznie od godziny
6.00 do godziny 22.00, mianowicie w euroordynacji czas otwarcia lokali by³ od 8.00 do 22.00. Po
ró¿nych doœwiadczeniach, do tej ordynacji wprowadzono otwarcie lokali od godziny 7.00 do
21.00. Jest to jakiœ kompromis, bo przecie¿ inaczej g³osowaliœmy w wyborach prezydenckich,
a inaczej zaraz – bo tak siê zdarzy³o, ¿e te wybory
by³y blisko siebie – w wyborach samorz¹dowych.
To s¹ tylko wybrane przyk³ady, które mówi¹
o tym, ¿e trzeba by³o ujednoliciæ wszystkie typy
wyborów w Polsce, a tych wyborów do ró¿nych organów w³adczych mamy naprawdê bardzo wiele.
Ostatnie lata pod tym wzglêdem by³y bardzo bogate.
Najistotniejsz¹ rzecz¹ jest to, ¿e zachowujemy
tryb konstytucyjny. Nie bardzo zgadzam siê z tymi
wszystkimi lamentami, które… Oczywiœcie, to
jest wilcze prawo opozycji, ale ja nie przyjmujê
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tych lamentów, poniewa¿ zachowujemy tryb konstytucyjny, zgodny z orzeczeniem Trybuna³u
Konstytucyjnego. Nie dopasowujemy…
(Senator Ryszard Bender: Panie Poœle… Panie
Senatorze, wilcze prawo…)
Pos³em to mo¿e…
(Senator Ryszard Bender: …ale nie lisie.)
Lisie?
(Senator Ryszard Bender: To nasze.)
Dopasowujemy prawo wyborcze do ró¿nych
wyborów z du¿ym wyprzedzeniem. Najbli¿sze wybory, które bêdziemy realizowaæ wed³ug tego dokumentu, je¿eli zostanie on uchwalony i podpisany przez prezydenta, to bêd¹ wybory parlamentarne, ale przecie¿ s¹ tu te¿ regulacje, opisuj¹ce
i wybory samorz¹dowe, i eurowybory, i wybory
prezydenckie. Tak wiêc przygotowaliœmy ten dokument z bardzo du¿ym wyprzedzeniem. Mówiê
o tym, bo chcê pañstwu przypomnieæ – ja wiem, ¿e
wy macie bardzo krótk¹ pamiêæ…
(G³osy z sali: Bardzo dobr¹.)
…a nie by³bym sob¹, gdybym nie odœwie¿y³
wam pamiêci – ¿e za waszej kadencji, w latach
2005–2007…
(Poruszenie na sali)
Nie denerwujcie siê, powiem wam, co zrobiliœcie. Nie denerwujcie siê.
Mianowicie w czasie kampanii samorz¹dowej –
a ja jestem samorz¹dowcem w parlamencie i szefem komisji samorz¹du, wiêc szczególnie mnie to
wtedy bola³o, boli mnie te¿ teraz, kiedy sobie o tym
przypomnê – wprowadziliœcie blokowanie g³osów,
które deformowa³o wyniki wyborcze. Wprowadziliœcie to w sposób bezwzglêdny. Kiedy to wprowadzaliœcie, historia waszych partnerów, czyli Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin, by³a ju¿
schy³kowa i dopasowaliœcie sobie to blokowanie
po to, ¿eby skonsumowaæ g³osy oddane na te partie. I prosi³bym o troszeczkê wiêcej tolerancji,
o trochê wiêcej skromnoœci przy ocenach tego
kompleksowego i powa¿nego dokumentu, który
porz¹dkuje, ujednolica i wprowadza bardzo nowoczesne zasady wyborcze, jak¿e¿ potrzebne
w Polsce. Proszê, ¿ebyœcie mieli pañstwo trochê
wiêcej ciep³a i tolerancji, bêdê pañstwu za to bardzo wdziêczny.
Oczywiœcie istotn¹ kwesti¹ s¹ okrêgi jednomandatowe do Senatu. I tutaj debata na ten temat te¿ ma ju¿ d³ug¹ historiê, bo i w poprzednich
kadencjach Senatu, jeszcze przed tymi, w których
my byliœmy – mo¿e gdyby by³ pan senator Romaszewski, to by o tym powiedzia³ – toczy³y siê ju¿ te
debaty.
(Rozmowy na sali)
Ju¿ bardzo dawno temu by³y one przedmiotem
ró¿nych analiz. To nie jest nowy temat, to nie jest
coœ, co pojawi³o siê znienacka. Ta debata przetoczy³a równie¿ siê w Sejmie. Proszê sobie przypomnieæ,
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zwróciæ uwagê na to, ¿e wybory do Senatu s¹ wyborami wiêkszoœciowymi w okrêgach wielomandatowych, jednak pod wzglêdem swojej jakoœci bardzo
mocno s¹ zbli¿one do wyborów w okrêgach jednomandatowych. To znaczy ró¿nica pomiêdzy starym
systemem a tym, który jest proponowany w tej
ustawie, jest naprawdê niewielka, bo, po pierwsze,
w tych samych granicach pozostaje ta sama liczba
mandatów senackich. Mianowicie dotychczasowe
okrêgi senackie zosta³y podzielone zgodnie z wszystkimi normami, które stosuje siê w czasie budowania ordynacji wyborczych, zosta³y podzielone wedle
liczby mandatów, która dzisiaj funkcjonuje w tych
okrêgach. Tak ¿e zmiana jest subtelna, ale dla czytelnoœci tego rozwi¹zania dla wyborców ogromna,
nieoceniona. Senator Sepio³ mówi³ ju¿ o tym, jak
tracone s¹ g³osy w wyborach do Senatu. To jest coœ
oczywistego, poniewa¿ wyborca, w zale¿noœci od
okrêgu, dysponuje liczb¹ od dwóch do czterech g³osów, a w wyborach do Sejmu – jednym g³osem.
Praktyka pokazuje nam, ¿e wyborcy nie korzystaj¹
ze wszystkich g³osów. To jest oczywiœcie ich prawo,
wybory s¹ wa¿ne, ale szkoda tych g³osów. Wyborcy
nie korzystaj¹ z nich dlatego, ¿e te wybory nie s¹ dla
nich czytelne, system jest nieczytelny. Ja doœwiadczam tego regularnie, kiedy wszyscy pytaj¹, jak g³osowaæ do Senatu. Gdy siê im mówi: masz trzy g³osy,tak jest na przyk³ad w okrêgu, w którym ja mam
zaszczyt pracowaæ, to ka¿dy siê ³apie za g³owê: jak to
trzy g³osy? Oni nie rozumiej¹ tego mechanizmu,
d³ugo trzeba to t³umaczyæ, bo ka¿dy jest przyzwyczajony do jednego g³osu. I ten k³opot wyborców ma
potem odzwierciedlenie w wynikach. Dlaczego tak
siê dzieje? Dlatego ¿e… Wystarczy spojrzeæ, ile osób
w danym okrêgu oddaje swoje g³osy w wyborach do
Sejmu, i to w prostej linii powinien byæ mno¿nik,
oczywiœcie po wziêciu pod uwagê liczby mandatów,
w przybli¿eniu oczywiœcie, bo nigdy nie jest tak, ¿e
te wszystkie g³osy musz¹ siê powtórzyæ. Wtedy wynik by³by satysfakcjonuj¹cy. A wyniki s¹ zatrwa¿aj¹ce, poniewa¿ bardzo ma³o osób w pe³ni korzysta
z g³osów.
A wiêc warto dokonaæ omawianej zmiany dla
wiêkszej czytelnoœci, ale warto to zrobiæ równie¿
dla podkreœlenia takiej dosyæ…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, bardzo proszê o przejœcie do konkluzji. Temat jest wa¿ny, ale dziesiêæ minut mija…)
…wa¿nej niezale¿noœci... Panowie z PiS s³uchaj¹ z takim zaciekawieniem, widzê to po ich oczach,
Panie Marsza³ku...
(Rozmowy na sali)
(G³osy z sali: Panie Senatorze…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, konkluzja.)
Nie chcia³bym przed³u¿aæ…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak, ja rozumiem, ale proszê…)
(G³os z sali: Proszê o…)
(Rozmowy na sali)
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Warto postawiæ na ten czytelny, prosty system,
który pozwoli wyborcom lepiej g³osowaæ, poniewa¿ relacja wyborcy i senatora bêdzie bli¿sza,
okrêgi bêd¹ mniejsze. Proszê pamiêtaæ, ¿e dzisiaj
senatorowie niejednokrotnie pracuj¹ w okrêgach,
które maj¹ oko³o miliona wyborców. S¹ to bardzo
du¿e okrêgi, dlatego ta wiêŸ jest os³abiona. Podzia³ stworzy trochê lepsze relacje.
Koñcz¹c ju¿, chcê powiedzieæ bardzo istotn¹
rzecz. Senatorowie s¹ z natury, i racji konstytucji,
i z racji ordynacji, niezale¿ni, nie s¹ poddani re¿imowi partyjnemu tak bardzo, jak to ma miejsce
w Sejmie…
(G³osy z sali: S¹!)
(Oklaski)
Rozwi¹zanie, o jakim rozmawiamy, utrwala taki status senatora, poniewa¿ zwiêksza siê szanse
startu w wyborach niezale¿nym kandydatom – im
mniejszy okrêg, tym wiêksza szansa, to pokazuj¹
wybory samorz¹dowe. Czyli robimy coœ dobrego
równie¿ dla demokracji, robimy coœ, ¿eby zbudowaæ pewien balans pomiêdzy Izbami. Myœlê, ¿e
warto w to zainwestowaæ. Zachêcam pañstwa do
pozytywnego g³osowania...
(Senator W³adys³aw Dajczak: Tyle czasu, a nic
pan nie mówi… Do rzeczy, coœ konkretnego…)
...I du¿ej satysfakcji z tego, ¿e po raz pierwszy,
po latach stworzyliœmy kompleksowe, dobre prawo wyborcze. Sprawy legislacyjne poprawimy, od
tego jesteœmy. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. (Oklaski)
(G³osy z sali: Brawo!)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
No, ju¿ dawno nie widzia³em takiego obupartyjnego poparcia.
Proszê bardzo, pan senator Andrzejewski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Proszê mi wybaczyæ moj¹ niedyspozycjê g³osow¹ z racji tego, ¿e…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan senator
Andrzejewski ma niedyspozycjê g³osow¹, proszê
zachowaæ ciszê.)
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Proszê wybaczyæ niedyspozycjê g³osow¹; postaram siê przedstawiæ to, co mam do powiedzenia.
W moim przekonaniu ta ustawa nie spe³nia zasady przyzwoitej legislacji i to zarówno, je¿eli chodzi o tryb jej uchwalenia, jak i o treœæ. Na razie jedynym wielkim plusem jest to, ¿e jest to pierwsza
próba – na pewno nie oceniam jej jako optymalnej
– skonsolidowania prawa wyborczego, a na to cze-

kamy od dawna. Ze wzglêdu na szczup³oœæ czasu
nie bêdê tu przywo³ywa³ ca³ej historii, ró¿nych
przygód zwi¹zanych z poszczególnymi kadencjami i perturbacjami wyborczymi… A wiêc podzielam ten pogl¹d, który reprezentowali tu: pan senator Piotrowicz, doktor Wojciech Or³owski jako
zewnêtrzny opiniuj¹cy i Biuro Legislacyjne, które
zaproponowa³o prawie dwieœcie poprawek.
(G³os z sali: Trzysta.)
Komisja po krótkim nawet rozpoznaniu zaproponowa³a… Mamy oko³o trzystu poprawek – to
œwiadczy o jakoœci tego aktu prawnego. Aktu prawnego sformu³owanego przez pos³ów, przy nik³ym chyba udziale rz¹du. Myœlê, ¿e ustawa tego
typu, ustawa rangi ustrojowej powinna jednak
wyjœæ od rz¹du, byæ inicjatyw¹ rz¹dow¹ i to przygotowan¹ zgodnie z ca³ym trybem legislacyjnym
zwyczajowo przyjêtym dla przed³o¿enia rz¹dowego, z konsultacjami i miêdzyresortowymi, i spo³ecznymi. Mamy do czynienia z niezwykle wa¿nym
aktem ustrojowym, który zreszt¹ chyba nies³usznie wyprzedza zmiany konstytucji w tym zakresie, proponowane przez prezydenta i alternatywnie przez klub pos³ów Prawa i Sprawiedliwoœci.
W propozycji prezydenta czytamy, i¿ wybory do
Parlamentu Europejskiego maj¹ byæ przeprowadzane na zasadach okreœlonych w prawie Unii
Europejskiej. No, tu nie wszystko siê zgadza z prawem Unii Europejskiej i z ujednoliceniem tego
prawa. Dotyczy to równie¿ wyborów do organów
samorz¹du terytorialnego, co do których prezydent proponuje, ¿eby zapisaæ w konstytucji, i¿ bêd¹ siê one odbywa³y na zasadach okreœlonych
w prawie Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym nale¿a³oby to zsynchronizowaæ z prawem Unii Europejskiej w ca³oœci, a nie tylko w impresji poselskiej. Zreszt¹ nad tym nie pracowa³a komisja Unii
Europejskiej…
W zwi¹zku z tym, co powiedzia³em, sk³adam
pierwszy wniosek… Podobnie jak pan senator
Piotrowicz, doceniam rangê i celowoœæ tej inicjatywy, ale jej rezultat jest, delikatnie mówi¹c,
mierny i niewystarczaj¹cy. Dlatego mój pierwszy
wniosek dotyczy odrzucenia ustawy w ca³oœci –
sk³adam go na rêce pana marsza³ka. Gdyby jednak sta³o siê tak, ¿e wola polityczna ka¿e nam
dzia³aæ bardzo szybko, to jednak bêdê sk³ada³ poprawki. Jedna z tych poprawek ³¹czy siê z problemem komplementarnoœci, zupe³noœci i niesprzecznoœci systemu prawnego, zw³aszcza praw obywateli. Stworzyliœmy epokowy akt prawny, nawet
wobec prawa II Rzeczypospolitej, powracaj¹cy do
I Rzeczypospolitej, integracyjny, dotycz¹cy ustawy o podwójnym czy wielokrotnym obywatelstwie, w którym przyznaliœmy wszystkie prawa
Polakom, niezale¿nie od tego, czy posiadaj¹ paszport, czy go nie posiadaj¹. Z racji samego bycia
Polakiem i obywatelem polskim przywracamy…
Tam jest parê kategorii okreœlaj¹cych sytuacje,
kiedy oni posiadaj¹ obce obywatelstwo, a jedno-
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czeœnie s¹ Polakami uprawnionymi z mocy tej
ustawy, art. 6 ust. 1, do nieograniczonego skorzystania z prawa wyborczego, i biernego, i czynnego.
Takie traktowanie powoduje, ¿e w art. 32 niew¹tpliwie mamy do czynienia z dyskryminacj¹ Polaków za granic¹. Nie mówiê ju¿ o naruszeniu tej
normy reprezentacyjnej, co, to jest oczywiste,
ociera siê o absurd. Je¿eli w ogóle chcemy stosowaæ takie kryterium w zakresie normy reprezentacyjnej, to tutaj powstaje jakieœ horrendum.
W zwi¹zku z tym proponowa³bym… Pad³ tu pewien argument: jak ta ustawa wejdzie w ¿ycie, to
przecie¿ oni wszyscy, gdy ju¿ rozpoznaj¹ sytuacjê,
bêd¹ mogli wyst¹piæ o paszporty. Tak, bêd¹ mogli,
ale nie wtedy, gdy ta ustawa wejdzie w takim trybie, w jakim teraz proponuje siê, ¿e ma wchodziæ.
Dlatego moja pierwsza poprawka mówi o tym, ¿e
kodeks wchodzi w ¿ycie 1 stycznia 2012 roku.
Trzeba tym ludziom daæ tak¹ mo¿liwoœæ, bo inaczej dyskryminujemy ich i wyrzucamy poza nawias. No, jest jeszcze wniosek legislacyjny, który
pozwala im siê zaktywizowaæ nawet wczeœniej. To
jest art. 32. Proponujê tutaj zast¹piæ s³owa „posiadaj¹cy wa¿ne polskie paszporty” okresem zdaniowym wyra¿onym w wyrazach „bêd¹cy obywatelami polskimi”. W dalszej czêœci tego przepisu,
w nastêpnym zdaniach art. 32 jest mowa o innych
dokumentach potwierdzaj¹cych wa¿ne obywatelstwo, i to jest wystarczaj¹ce. Zreszt¹ s¹ jeszcze
rozporz¹dzenia wykonawcze dotycz¹ce tworzenia
okrêgów wyborczych. I to jest mój drugi wniosek
legislacyjny, mam dwa alternatywne.
Chcê siê zadeklarowaæ jako zwolennik jednomandatowych okrêgów wyborczych do Senatu,
ale zrobiê to pod jednym warunkiem. Takim, ¿e
nie bêdzie to jakiœ wyœcig szczurów – nie waham
siê u¿yæ takiego okreœlenia – przypadkowy wyœcig
dwudziestu panów, z których ka¿dy bêdzie sobie
robi³ kampaniê, a póŸniej siê oka¿e, ¿e w wyborach do Senatu wygra ten, kto ma poni¿ej 8%, tylko dlatego, ¿e ma cztery g³osy wiêcej, które… Byæ
mo¿e bêdzie to wtedy bardzo przykra loteria.
W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e tak samo jak jest
w przypadku wyborów samorz¹dowych, trzeba by
tu stworzyæ drug¹ turê wyborów – i tak¹ poprawkê z³o¿ê. Jest to warunek rzeczywistej racjonalizacji wyborów i reprezentatywnoœci w przypadku
okrêgów jednomandatowych do Senatu. Nie bêdê
opisywa³ tego d³u¿ej ze wzglêdu na brak czasu.
Ten wniosek, przygotowany przeze mnie, jest zreszt¹ analogiczny do tego dotycz¹cego wyborów
burmistrzów i prezydentów miast, tak ¿e jest to
znana instytucja. I dopiero wówczas, kiedy ta instytucja zaistnieje, wydaje mi siê, mo¿na przyj¹æ
to, czego by³em i jestem zwolennikiem, a mianowicie jednomandatowe okrêgi wyborcze do Senatu. I taki wniosek sk³adam na rêce pana marsza³ka.
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Wydaje mi siê, ¿e konstruktywne podejœcie do
tego zagadnienia jest dzisiaj miar¹ dojrza³oœci
kszta³towania systemu prawa w Polsce. Bardzo
mi zale¿y na tym, ¿eby niezale¿nie od podzia³ów
politycznych ukszta³towaæ w sposób zupe³ny,
komplementarny i niesprzeczny to, co stanowi
trzon i fundament obowi¹zuj¹cego w Polsce systemu prawnego. I temu s³u¿¹ moje wnioski. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bender, proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ju¿ na pocz¹tku chcê skierowaæ wniosek do
Wysokiego Senatu. Mianowicie sk³adam wniosek
o zmniejszenie w przysz³ych wyborach liczby podpisów wyborców, wymaganych w przypadku osób
kandyduj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego tysi¹ca. Okrêgi wyborcze do Senatu zmniejszy³y siê szeœciokrotnie, a nawet bardziej, wiêc w miarê proporcjonalnie nale¿y
zmniejszyæ liczbê ¿¹danych podpisów. Tysi¹c
podpisów – a nie trzy czy dwa tysi¹ce – czyni tej
potrzebie zadoœæ. Wysoki Senacie, dlaczego niektórzy z nas s¹ za tym, ¿eby wymagane by³o zebranie przynajmniej dwóch tysiêcy? Dlaczego nie
zrobimy tego u³atwienia dla tych, którzy w ma³ych
okrêgach bêd¹ mieli mniejsze zaplecze wyborcze?
Pan senator Zientarski podszed³ do mnie i powiedzia³ – nie zastrzeg³, ¿e to prywatna rozmowa,
w zwi¹zku z tym to mówiê – ¿e to by stanowi³o jak¹œ barierê, jeœli chodzi o jakichœ biznesmenów
i innych, którzy bêd¹ siê pchaæ do w³adzy. Biznesmeni znajd¹ sposób, maj¹ œrodki, oni w ka¿dej ordynacji wyborczej siê ulokuj¹. W moim przekonaniu nie wolno stawiaæ takich mechanicznych zapór. Przed wojn¹ wystarcza³o du¿o mniej podpisów wyborców, zarówno pod rz¹dami konstytucji
marcowej, jak i kwietniowej. W innych krajach
nieraz jest to kilkaset podpisów, zdaje siê, ¿e czasami nawet kilkadziesi¹t wystarcza, ¿eby legitymizowaæ kogoœ, kto kandyduje. Tutaj mog³yby
byæ tak jak przed wojn¹, chocia¿ pewne elementy
mia³y swoich przeciwników, poza wiekiem, bo co
do wieku, to jest zrozumia³e, ¿e do Senatu jest wy¿szy. By³y jeszcze okreœlone dodatkowe walory
kandydatów, zwi¹zane z ich pozycj¹ spo³eczn¹,
naukow¹, publiczn¹ itd. Ale to ju¿ s¹, ¿e tak powiem, prawie kosmetyczne sprawy.
Naturalnie jestem za tym, co tutaj referowa³
pan senator Piotr £ukasz – ju¿ dalej nie bêdê wymienia³ imion – Andrzejewski, który mówi³, ¿e
druga tura musi byæ. Musi byæ, bo inaczej bêdzie
to ju¿ zupe³na klêska tego dalekiego od doskona³oœci dokumentu. Musi byæ druga tura, w³aœnie
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po to, ¿eby wyeliminowaæ kogoœ, kto otrzyma³, jak
senator Andrzejewski mówi³, osiem czy osiemnaœcie g³osów.
Wysoki Senacie! Pan senator Piotrowicz powiedzia³, ¿e rzeczywiœcie ta ustawa… I tu ma racjê,
przyznajcie, Panowie z Platformy Obywatelskiej,
którzy zadbaliœcie, ¿eby w tak krótkim okresie
i tak nagle, niemal jak deus ex machina, spad³o do
naszej Izby to ¿¹danie uchwalenia kodeksu, jak to
siê górnolotnie mówi. Nazwa jest rzeczywiœcie a¿
krêpuj¹ca, zw³aszcza dla nieprawników, bo to nie
jest kodeks, to zlepek mechaniczny, nawet nie organiczny, kilku dotychczasowych ustaw reguluj¹cych sprawy wyborcze. O tym, ¿e ta ustawa jest
kompilacj¹, mówili bez rumieñca na twarzy senatorowie sprawozdawcy. Mo¿e siê mylê, ¿e wszyscy, ale na pewno mówi³ to pan senator Zientarski.
I rumieñca nie dostrzeg³em. A przecie¿ kompilacja to okreœlenie pejoratywne, ujemne. Wysoki
Senacie, okrêgi jednomandatowe nios¹ z pewnoœci¹ ze sob¹ aktywa, przynosz¹ wiele, wiele dodatnich sytuacji, które dla wyborcy s¹ wa¿ne. Ale
nios¹ te¿ one zapewne jakieœ pasywa, zw³aszcza
wówczas, jeœli ustawa jest przygotowana na kolanie i bez ¿enady, bez zawstydzenia nazywana
kompilacj¹. To, co jest nam przedstawiane, nie
jest dokumentem oryginalnym, jurydycznie pog³êbionym, to kompilacja. Z poprawkami legislacyjnymi mog³yby byæ to przyjête, ale wówczas,
gdyby te poprawki by³y jakoœ skumulowane, gdyby one wystarcza³y, ¿eby udoskonaliæ – mo¿e to za
du¿e s³owo – tê ustawê, o której debatujemy, gdyby ich by³o kilka, kilkanaœcie, nie chcê powiedzieæ, ¿e kilkadziesi¹t, bo to ju¿ œwiadczy³o
o ujemnej ocenie tego dokumentu. Ale nie mo¿na
tego przyj¹æ z ponad trzystu poprawkami! Nie
z ponad trzystu poprawkami. Choæby to czyni ten
dokument kuriozalnym. Takiego aktu prawnego –
z trzystu poprawkami legislacyjnymi – nie wypuœci³ dot¹d ¿aden europejski parlament. Pamiêtam, ¿e gdy byliœmy w Pary¿u ze Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy, koledzy opowiadali o jakimœ dokumencie, do którego by³o wiêcej
ni¿ sto poprawek. Tam musieli daæ sto poprawek,
tu jest trzysta. Bijemy rekord.
Wysoki Senacie! Panie i Panowie Senatorowi!
ZaoszczêdŸmy sobie i Wysokiej Izbie wstydu. Odrzuæmy ten kulawy, chromy akt prawny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Gruszka, proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!

Zacznê od polemiki dotycz¹cej tego, co do tej
pory siê dzia³o w naszej Izbie. Senator Owczarek –
akurat go nie ma – zaproponowa³ poprawkê mówi¹c¹ weryfikacji i odpowiednim terminie zapisywania siê wyborców na listy. Jest to istotne i s³uszne, jak uwa¿am, gdy¿ w zmienianym przez poprawki przepisie wprowadzamy zamiast pojêcia
„stale zamieszkuj¹cy” zwrot „stale przebywaj¹cy”.
Stwierdzenie, w którym momencie ta osoba jest
stale przebywaj¹c¹, to raczej otwarta kwestia.
Tak pobie¿nie na to patrz¹c, doœæ trudno jest
uchwyciæ, kto jest t¹ osob¹ stale zamieszkuj¹c¹.
Powiedzmy, ¿e nie posiada meldunku, a ma intencjê przebywaæ w tym miejscu… Tak ¿e akurat
ten wniosek jest bardzo s³uszny.
Co do wniosku pana senatora Sepio³a, który
mówi³ o zwiêkszeniu finansowania kampanii wyborczej, to nieprawd¹ jest, ¿e nie bêdzie mo¿liwoœci po³¹czenia tego z kampani¹ prowadzon¹ przez
pos³ów. Przecie¿ nawet jeœli jest, powiedzmy, pó³
okrêgu, to nadal pose³ jest zainteresowany tym,
aby tam wyst¹piæ, pokazaæ siê wyborcom. Tak ¿e
wspó³finansowanie, wspó³dzia³anie z pos³em jest
nadal mo¿liwe. Przeliczy³em szybciutko, ¿e przy
za³o¿eniu, i¿ mamy trzydzieœci milionów wyborców, na chwilê obecn¹ ten limit wynosi 54 tysi¹ce.
Ja siê pytam: czy to jest ma³o, ¿eby wydaæ na
kampaniê? Pan senator Sepio³ uwa¿a, ¿e tak.
Chce, ¿ebyœmy wszyscy wydawali co najmniej
108 tysiêcy.
W¹tpliwoœci, które zg³asza³em w trakcie pytañ
zadawanych panu ministrowi, nie zosta³y jednoznacznie rozwiane przez pana ministra. Dlatego
sk³adam trzy poprawki. Z racji… Szkoda, ¿e nie
ma sprawozdawców komisji. W takim razie ja pozwolê sobie króciutko omówiæ te poprawki.
Art. 62 mówi, ¿e konsul na trzy dni przed dniem
wyborów ma przekazaæ obwodowej komisji… Jest
w¹tpliwoœæ, co komisja w dniach poprzedzaj¹cych wybory, w cudzys³owie w trzecim, drugim,
pierwszym i zerowym dniu, ma zrobiæ z tymi kopertami. Moja poprawka zmierza do tego, ¿eby koperty znalaz³y siê w obwodowej komisji, za granic¹, najpóŸniej w dniu wyborów.
Nastêpna poprawka jest zwi¹zana z liczb¹ dni
wyborów na polskim statku morskim. Uwa¿am,
¿e organizowanie tam dwudniowych wyborów mija siê z celem, k³óci siê z logik¹. Nie trzeba przeci¹gaæ tego na dwa dni, mo¿na siê zmobilizowaæ,
przecie¿ wszyscy s¹ w miejscu zamkniêtym, przebywaj¹ w tym samym czasie na tym samym
okreœlonym ma³ym terenie, tak ¿e mo¿na przeprowadziæ jednodniowe wybory. Moja poprawka
zmierza do tego, ¿eby w przypadku wyznaczenia
wyborów dwudniowych g³osowanie odbywa³o siê
drugiego dnia.
Kolejna poprawka mówi o tworzeniu obwodów.
Co do tego nie by³o analizy, jakie koszty za tym pójd¹. Sztucznie dopasowano to do obwodów tworzonych w szpitalach, w aresztach œledczych, w wiê-
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zieniach, gdzie s¹ te same liczby. Uwa¿am, ¿e racjonalnym i czysto empirycznym… Proponujê liczbê wyborców, przyjêt¹, jak to siê mówi, z sufitu,
czyli piêtnaœcie, zast¹piæ liczb¹ sto. Mam nadziejê, ¿e te trzy poprawki zostan¹ pozytywnie rozpatrzone przez komisje i uwzglêdnione w zestawieniu wszystkich poprawek.
Na koniec chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie pierwszy raz przez nasz¹ Izbê jest – nie bojê siê u¿yæ
tego s³owa – przepychana ustawa ze wzglêdu na
jakiœ wizerunek, ze wzglêdu na za³atwienie jakichœ obietnic, nie do koñca chyba przemyœlanych. Je¿eli w chwili obecnej ustawa, któr¹ otrzymaliœmy z Sejmu, ma dwieœcie stron, a samych
poprawek, tych przedstawionych nam przez komisje, jest piêædziesi¹t stron – to jest jedna czwarta objêtoœci – to œwiadczy to o tym, jak niedopracowana jest ta ustawa. Nie do koñca te¿ jestem
przekonany, czy mimo starañ naszych i komisji
bêdzie to dobre prawo. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana senatora
Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zasadniczo chcia³bym powiedzieæ o dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy samej ustawy, prawa.
Musimy pamiêtaæ, ¿e to prawo ktoœ ma wykonywaæ. Niestety, ja ¿ywiê uzasadnion¹ obawê, ¿e ca³y
ten system wyborczy, który my mamy uregulowaæ,
jest obarczony powa¿n¹ wad¹: tam jest pe³no ró¿nego rodzaju pu³apek. One na etapie wykonawczym spowoduj¹ du¿e utrudnienia dla osób, które
bêd¹ tworzyæ ten system wyborczy. Ja funkcjonowa³em zarówno w uk³adzie samorz¹dowym, jak
i w tym systemie wyborczym i wiem, jak dotychczasowe prawo wyborcze… jak ró¿nego rodzaju sytuacje powodowa³y, ¿e trzeba by³o podejmowaæ decyzje i nierzadko nie by³o wsparcia w prawie. Oczywiœcie wówczas Pañstwowa Komisja Wyborcza pomaga³a poprzez swoje wytyczne, ró¿nego rodzaju
wyjaœnienia itd. Rodzi siê podstawowe pytanie, czy
to, co mamy uchwaliæ – oczywiœcie z uwzglêdnieniem propozycji poprawek, które w bardzo szybkim trybie zosta³y przed³o¿one przez nasze Biuro
Legislacyjne – pozwoli, aby wybory odbywa³y siê
w taki sposób, ¿eby osoby, które bêd¹ bra³y w nich
udzia³, nie przeklina³y nas, parlamentarzystów itd.
z tego powodu, ¿e to bêdzie z³e prawo.
Proszê pañstwa, ja by³em na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
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worz¹dnoœci i Petycji, na którym rozpatrywaliœmy
poprawki. Samych propozycji Biura Legislacyjnego by³o prawie sto dziewiêædziesi¹t, poprawek zaœ
by³o du¿o wiêcej, bo nierzadko w wyniku jednej
uwagi zmienia³o siê kilkadziesi¹t przepisów.
I o tym trzeba pamiêtaæ. W zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e chyba nikt w tej chwili nie daje gwarancji,
i¿ to, co uchwalimy – po uwzglêdnieniu zasadnych
poprawek – bêdzie systemem zwartym, jednolitym
i logicznym. Przecie¿, proszê pañstwa, gdyby zanalizowaæ propozycje poprawek, które zg³osi³o Biuro
Legislacyjne, to okaza³oby siê, ¿e to by³y miêdzy innymi poprawki dotycz¹ce systematyki tego aktu.
Innymi s³owy chodzi³o o to, ¿eby nie by³o pojawiaj¹cych siê powtórzeñ. Czêœæ ogólna zosta³a skonstruowana w doœæ ograniczonym zakresie, a przepisy by³y powielane w odniesieniu do, ¿e tak powiem, poszczególnych wyborów. To zosta³o, miejmy nadziejê, wyeliminowane w du¿ym stopniu.
By³y poruszane kwestie dotycz¹ce odwo³añ, zastrze¿eñ itd. Biuro prezentowa³o inny punkt widzenia, a mianowicie ¿eby unikaæ takich rozwi¹zañ. Ale trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e tam by³a te¿
masa b³êdów merytorycznych, czyli z³e zastosowanie przepisów. Je¿eli, dajmy na to, w odniesieniu
do wyborów samorz¹dowych jest zapis, ¿e organem wyborczym jest wójt, a nie na przyk³ad terytorialna komisja wyborcza, to jest to b³¹d merytoryczny. Ten b³¹d zosta³ wychwycony, tylko ¿e ja nie
wiem, czy on we wszystkich przepisach zosta³ wychwycony i wyeliminowany w ca³oœci.
Ja by³em uczestnikiem tego aparatu wyborczego i pamiêtam, ¿e nierzadko pracownicy, którzy
mieli wykonywaæ to prawo wyborcze, w sposób,
oglêdnie mówi¹c, nieprzychylny wypowiadali siê
o jego autorach. To s¹ ludzie, którzy pracuj¹
w gminach, to s¹ urzêdnicy, którzy maj¹ wykonywaæ… My, ¿e tak powiem, dzia³amy na takiej zasadzie, ¿e nie wiadomo, czy leci z nami pilot, czy nie
leci. Mamy to przepchn¹æ. To odbywa siê w ten
sposób, ¿e na o³tarzu pewnego za³o¿enia politycznego regulujemy prawo wyborcze, ale do koñca
nie wiemy, co z tego wyjdzie. (Oklaski) W zwi¹zku
z tym powinniœmy siê g³êboko zastanowiæ, czy ten
akt, akt zasadny… On jest zasadny w takim sensie, ¿e trzeba te przepisy zebraæ, ujednoliciæ
i stworzyæ jeden akt. To jest zasadne i ja siê z tym
zgadzam, bo to na pewno u³atwi ujednolicenie pewnych przepisów. Zawsze przecie¿ rodzi³y siê problemy zwi¹zane z tym, ¿e w przypadku jednych
wyborów obowi¹zywa³ jeden czas otwarcia lokalów wyborczych, a w przypadku innych – inny itd.
itd. To czasami nie mia³o uzasadnienia. Tylko ¿e
ta ustawa – tak mo¿na to oceniæ – by³a robiona na
zasadzie zaznacz, wklej. Takie jest nieodparte
przekonanie. Byæ mo¿e za³o¿eniem by³o równie¿,
¿eby to wszystko uporz¹dkowaæ, ale czynnik polityczny zawa¿y³ i musimy tê ustawê uchwaliæ
w okreœlonym terminie, tak aby stosowaæ jej przepisy podczas najbli¿szych wyborów. Zreszt¹ przy
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okazji dyskusji podczas prac komisji, jak równie¿
w kontekœcie przepisów wprowadzaj¹cych, by³o
jasne, ¿e to jest niejako dopychanie kolanem, ¿e
chodzi o to, by zmieœciæ siê w terminach, a wiêc
¿eby nastêpne wybory zosta³y przeprowadzone na
takich zasadach, jakie tutaj zosta³y uchwalone.
Ale nie doœæ tego, proszê pañstwa, bo sprzeciw
budzi jeszcze sprawa nastêpuj¹ca. Je¿eli chodzi
o Senat, to zmieniamy pewien system wyborczy.
Ja wiem, ¿e w tej chwili s¹ wybory wiêkszoœciowe,
wielomandatowe, tutaj jest propozycja jednomandatowych, ale przecie¿… No nie wiem, kto ponosi odpowiedzialnoœæ za to, co zosta³o tutaj zaproponowane. Przecie¿ jest pewna, ¿e tak powiem, geografia wyborcza. Dlatego konia z rzêdem temu, kto mi wyjaœni, sk¹d tu taki podzia³
dotychczasowego okrêgu na poszczególne nowe
okrêgi. Kiedy na posiedzeniu komisji zada³em pytanie o to, otrzyma³em odpowiedŸ: ale przecie¿ taka by³a ustawa w Sejmie. Faktycznie, wiem, ¿e by³a taka ustawa, nawet mia³em j¹ w rêku. Ale my
jesteœmy w Senacie. No i skoro chcemy to uchwaliæ, to w zasadzie sami siê degradujemy. Samodegradujemy siê w tym sensie, ¿e chcemy podj¹æ,
bez dog³êbnej debaty, bez dog³êbnej analizy, decyzjê dotycz¹c¹ przysz³oœci Senatu, systemu wyborczego itd. I przecie¿ – to te¿ trzeba sobie jasno
powiedzieæ – podzia³ dotychczasowych okrêgów
na nowe okrêgi jest podzia³em dokonywanym
w ramach pewnego za³o¿enia, w tym za³o¿enia
motywowanego politycznie. To przecie¿ jest jasne.
Ja mogê to otwarcie stwierdziæ, na przyk³adzie
swojego województwa, bo sumowanie w tym przypadku jest takie: chodzi o to, ¿eby wynik wyborczy, wynikaj¹cy z dotychczasowych analiz, by³,
o ile to mo¿liwe, jak najkorzystniejszy dla nas.
Mo¿na wiêc robiæ tak¹ kompilacjê poprzez ³¹czenie poszczególnych, ¿e tak powiem, s¹siedzkich
powiatów. Tak wygl¹da sytuacja.
Ja przyznam, ¿e moja wyobraŸnia by³a byæ mo¿e ograniczona, i przyznam, ¿e nie zdawa³em sobie sprawy z tego, ¿e w drodze poprawki, i to zg³oszonej na etapie prac komisji senackich, mo¿na
dokonywaæ tak dog³êbnej zmiany systemu wyborczego do Senatu, bez analizy Wysokiej Izby. By³o
to na takiej zasadzie, ¿e gdzieœ w komisjach sejmowych funkcjonowa³ projekt ustawy. Moim zdaniem jest to niedopuszczalne, bêdzie to skutkowaæ tym, ¿e rola Izby Wy¿szej, czyli Senatu… Bo
skoro Senat sam siê nie szanuje, to kto go ma szanowaæ? Ja tak oceniam tê sytuacjê. Z jednej strony sami siê degradujemy – i to ju¿ kolejny raz, bo
by³y ju¿ takie sytuacje – poprzez taki tryb procedowania nad tak wa¿n¹ ustaw¹, nad ustaw¹, któr¹ maj¹ wykonywaæ dziesi¹tki tysiêcy ludzi w gminach, w urzêdach ró¿nego rodzaju… A wiêc czy
my naprawdê chcemy uchwaliæ takie prawo, do
którego sami nie mamy przekonania, ¿e jest

w miarê dobre i, ¿e tak powiem, zupe³ne i logiczne? Ja uwa¿am, ¿e z uwagi na rolê naszej Izby ten
tryb jest niedopuszczalny. Dlatego powinniœmy to
w³aœciwie oceniæ i nie poddawaæ siê pewnej presji
politycznej. Zwracam siê tu wiêc do kolegów
z Platformy Obywatelskiej: w ten sposób pewnych
rzeczy, tak zasadniczych, nie powinniœmy procedowaæ. I to s¹ rzeczy najwa¿niejsze, o których
wspomnia³em.
Druga kwestia, na któr¹ chcia³bym zwróciæ
uwagê, to jest pewna fetyszyzacja tych ró¿nych
systemów wyborczych. Bo te jednomandatowe…
Ja tutaj mogê w prosty sposób na to odpowiedzieæ. Otó¿ to rozwi¹zanie, które jest proponowane… Panie Senatorze Sepio³ – ¿e tak zwrócê siê do
pana w kontekœcie tego, co by³o mówione, ¿e g³osy
s¹ marnowane – a có¿ pan proponuje? Czy alfabetyczny uk³ad bêdzie inny? Te¿ pewnie bêdzie alfabetyczny. A wiêc jaka jest tu propozycja? Ja nie
wiem, jaka mo¿e byæ, ale chyba taka sama jak
w dotychczasowej ordynacji. Kolejna sprawa jest
taka, ¿e mo¿e byæ taka sytuacja – poteoretyzujê
trochê – ¿e nawet ktoœ maj¹cy poparcie 15% mo¿e
wygraæ wybory do Senatu. I co pan wtedy powie?
¯e 85% g³osów bêdzie zmarnowanych? No, tak by
wynika³o. By³a mowa o frekwencji, ¿e podniesiemy frekwencjê itd. Ale przecie¿ w tej chwili mamy
ju¿ wybory wiêkszoœciowe, w takich mniejszych
gminach, no i co tam jest? Czy¿by jakoœciowy
skok zainteresowania? Przecie¿ to nie jest… To
nie o to chodzi. Panowie, powiedzmy sobie wyraŸnie: to jest pewna fetyszyzacja – byæ mo¿e motywowana pewnymi wzglêdami politycznymi – je¿eli
chodzi o kwestie takiego czy innego systemu wyborczego. I nie w tym, moim zdaniem, problem.
Problem jest w czymœ innym. Bo mo¿na wprowadzaæ… Ja ju¿ chyba podawa³em ten argument, ¿e
przyk³adowo w by³ych pañstwach kolonialnych
mo¿na by³o wprowadziæ systemy wyborcze dawnych, ¿e tak powiem, mocarstw kolonialnych. No,
mo¿na by³o w Afryce, w afrykañskim pañstwie
wprowadziæ model systemowy z Wielkiej Brytanii.
I co, sprawdzi³o siê to? A wiêc to nie jest, moim
zdaniem, kwestia tego, czy system u nas bêdzie
wiêkszoœciowy. To jest bardziej skomplikowana
sprawa. Ona mo¿e siê przys³u¿yæ lub te¿ nie, ale…
Pan senator Sepio³ mówi³ te¿: zwiêkszmy limity
w odniesieniu do kandydatów na senatorów. A co
przed chwil¹ robiliœmy? Ograniczaliœmy o 50%
œrodki na partie polityczne. No to jak to jest? Mamy jak¹œ logikê w tym dzia³aniu czy nie mamy?
Czy teraz ma siê to dziaæ na zasadzie: róbta co
chceta? Kto bêdzie te pieni¹dze dawa³? Jak zrealizowaæ te limity? Z w³asnej kieszeni? Czy mo¿e mamy chodziæ po kolegach i w ten sposób za³atwiaæ
pieni¹dze? No, taka jest prawda. Nie ma tutaj
w tym wszystkim jakiejœ jednolitej myœli. Jest tylko takie zwyk³e „dojutrkowanie”. Powiedzia³bym
te¿, ¿e ja mogê sobie pozwoliæ na komfort powiedzenia – mo¿e pan senator Witczak, który jest nie-
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obecny, nie mo¿e siê o taki komfort pokusiæ – ¿e
nie podoba³o mi siê na przyk³ad blokowanie
w ostatnim okresie przedwyborczym tych list…
Ja mogê to otwarcie powiedzieæ. To mi siê nie podoba³o i uwa¿am, ¿e by³ to z³y pomys³. By³ z³y nie
z racji tego, ¿e przynosi³ czy nie przynosi³…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, zosta³a jeszcze jedna minuta z czasu dodatkowego.)
…korzyœci, ale z racji zasadniczych, bo pewnych rzeczy przed wyborami siê nie robi.
A wiêc skoñczmy, proszê pañstwa, z tymi, ¿e
tak to okreœlê potocznie, chytrówkami w ¿yciu politycznym, w ¿yciu dotycz¹cym ustroju tego pañstwa. Je¿eli nasze ¿ycie polityczne bêdzie siê opieraæ na takich chytrówkach, to daleko wszyscy nie
zajedziemy. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres.
Jeszcze tylko przypominam, ¿e pan senator Paszkowski wykorzysta³ limit podwójnego czasu.
Tak?
Bardzo proszê.
(Senator Przemys³aw B³aszczyk: Zblokowa³
czas.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Niedobry, zblokowa³
czas.)
Zblokowa³ czas, tak jest.

Senator Leon Kieres:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie!
W³¹czaj¹c siê niejako w ten patos wyst¹pienia
pana senatora Paszkowskiego, który mówi³, jak to
by³ przeciwny koncepcji przyjêtej tak¿e tu, w tej izbie, koncepcji blokowania g³osów, mogê powiedzieæ, Panie Senatorze, ¿e ja te¿ przegrywa³em tutaj
g³osowania. I zg³asza³em swój sprzeciw publicznie,
mówi³em, ¿e jestem przeciwny pewnym rozwi¹zaniom prawnym. I w pewnym zakresie, co ze smutkiem mogê powiedzieæ, nasz prezydent, bo tak¿e
mój, Lech Kaczyñski, w swoich wnioskach kierowanych do Trybuna³u Konstytucyjnego powo³ywa³ siê
na moje wyst¹pienia, czêœciowo skutecznie siê powo³ywa³. Tak by³o chocia¿by z ustaw¹ o tak zwanych fotoradarach. Ja ostrzega³em, ¿e tryb legislacyjny, niektóre jego rozwi¹zania naruszaj¹ przepisy
polskiej konstytucji. S³usznoœæ wiêkszoœci z tych
moich stwierdzeñ w tej i jeszcze w innej sprawie zosta³a póŸniej potwierdzona przez Trybuna³ Konstytucyjny. Tak wiêc ³atwo przychodzi mi dzisiaj odnosiæ siê do tej ustawy, wskazuj¹c nie tylko na jej
aspekty negatywne, ale tak¿e i pozytywne.
Wa¿ne jest, ¿eby, bêd¹c pobudzonym takim rewolucyjnym przekonaniem o tym, ¿e nadmierna
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szybkoœæ w tworzeniu prawa prowadzi do tworzenia rozwi¹zañ prawnych sprzecznych ze sob¹,
niespójnych, niezgodnych z konstytucj¹, nie formu³owaæ w³aœnie tego rodzaju zarzutów ad hoc.
Chcê bowiem pañstwu powiedzieæ, ¿e to nie jest
tak, ¿e prace nad t¹ ustaw¹ – rzeczywiœcie, pospieszne, zaraz bêdê o tym mówi³ – rozpoczê³y siê,
nie wiem, kilka tygodni temu czy kilka miesiêcy
temu. W 1994 r., kiedy zmieniano prawo wyborcze, ordynacjê wyborcz¹ do rad gmin – bo wtedy
tylko te jednostki samorz¹du terytorialnego funkcjonowa³y – kiedy obni¿ano próg wyborczy miêdzy wyborami wiêkszoœciowymi i proporcjonalnymi, mia³em odwagê powiedzieæ, rzuciæ w twarz
ówczesnej koalicji rz¹dz¹cej, ¿e Ÿle robi. Powiedzia³em wtedy, ¿e obni¿enie tego progu z czterdziestu do dwudziestu tysiêcy Ÿle przys³u¿y siê
polskiej demokracji i Ÿle przys³u¿y siê prawom
wyborczym, tym, o których dzisiaj tak czêsto mówimy. Wtedy polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof Janik powiedzia³ mi publicznie,
w Radiu Poznañ: jest pan naiwny, Panie Profesorze, bo partie polityczne, czy pan tego chce, czy te¿
nie, by³y, s¹ i bêd¹ w samorz¹dzie terytorialnym,
a my musimy tylko umo¿liwiæ im zakorzenienie
siê w ¿yciu publicznym. I od tego czasu dyskusja
na temat jednomandatowych okrêgów wyborczych, tak¿e w wyborach do polskiego parlamentu, toczy³a siê równie¿ za poœrednictwem specjalnego stowarzyszenia. Jest takie stowarzyszenie,
z udzia³em jednego z moich kolegów, fizyka, profesora Uniwersytetu Wroc³awskiego Jerzego Przystawy, z którym fundamentalnie nie zgadza³em
siê w wielu sprawach, on by³ równie¿ radnym rady
miejskiej we Wroc³awiu, kiedy i ja w niej by³em.
Przywo³ujê nazwisko tego cz³owieka, który jest zapomniany, tak jak grono osób mu towarzysz¹cych, bo to oni od piêtnastu czy szesnastu lat
zabiegali o tego rodzaju rozwi¹zania, przedstawiali ró¿nego rodzaju propozycje. Rzeczywiœcie
jest faktem, ¿e te propozycje nigdy nie przyjê³y formy spójnego, legislacyjnie dobrze przygotowanego, wartoœciowego i przedyskutowanego projektu. Jednak i to rozwi¹zanie, które teraz jest tutaj
proponowane, te¿ nie jest nieoparte na jakichkolwiek przemyœleniach czy refleksjach.
I teraz kwestia nazwy. Ustawa – Kodeks wyborczy mo¿e budziæ w¹tpliwoœci, zaraz powiem o technikach legislacyjnych. Rzeczywiœcie zgodnie
z zasadami techniki legislacyjnej wyraz „kodeks”
jest zastrze¿ony dla szczególnego typu aktów prawnych. Wielkie kodyfikacje prawa cywilnego, prawa karnego s¹ oczywiœcie ujmowane w akty kodeksowe, mamy jednak równie¿ kodeks celny, akt
prawny, nawi¹zuj¹cy do tych dwóch przed chwil¹
przeze mnie wymienionych form ujmowania przepisów materialnoprawnych prawa cywilnego
i prawa karnego. Dobrze siê sta³o, ¿e w poprawkach znalaz³a siê propozycja zmiany nazwy, czyli
nie jest to kodeks wyborczy, ale prawo wyborcze.
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Chocia¿ te¿ muszê pañstwu powiedzieæ, ¿e znam
konstytucjonalistów, którzy w poprzednich latach pisali kodeksy wyborcze. Przygotowywali oni
je na zlecenie ró¿nych gremiów, parlamentarnych, rz¹dowych, a chyba te¿ i Pañstwowej Komisji Wyborczej… Ona te¿ by³a zaanga¿owana w pisanie kodeksu wyborczego, choæ mo¿e nie
wprost. Tak wiêc ta nazwa – aczkolwiek, jak powiedzia³em, nie pasuj¹ca zbytnio do zasad techniki legislacyjnej – te¿ stopniowo siê utrwala³a, jeœli
chodzi o problematykê prawa wyborczego.
Tak narzekamy na ten projekt aktu prawnego
i tak narzekamy na rolê Senatu. Nie chcê byæ
uwa¿any za Katona, ale powiedzia³em tutaj kiedyœ – wbrew temu, co mówi¹ tak¿e ludzie, z którymi sympatyzujê w tej Izbie politycznie – i dzisiaj
te¿ to powtórzê: jestem przeciwnikiem likwidacji
Senatu. Praca nad tym aktem prawnym, ta olbrzymia liczba zg³oszonych poprawek, które
prawdopodobnie, tak s¹dzê, zostan¹ przyjête
przez Wysok¹ Izbê, pokazuje, jak bardzo Wysoka
Izba jest potrzebna w polskim porz¹dku konstytucyjnym. Wcale nie czujê siê zdegradowany dlatego, ¿e pracujê nad z³ym aktem prawnym – bo co
do tego nie ma w¹tpliwoœci, trzysta poprawek do
projektu ustawy pokazuje, jak bezrefleksyjnie
i niekiedy w sposób ba³aganiarski przygotowywano ten akt prawny, mimo wszystko, w moim przekonaniu, potrzebny. Gdybyœmy przyjêli go w stanie, w jakim wp³yn¹³ tutaj do nas, to nie mam najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny nie musia³by wiele czasu poœwiêciæ na refleksjê, by stwierdziæ, ¿e jest to akt, który nie zas³uguje na funkcjonowanie w polskim porz¹dku
prawnym. Przede wszystkim ur¹ga on jednej
z podstawowych zasad, zasadzie przyzwoitej legislacji. I po to, jak rozumiem, nowelizujemy ten
akt prawny w trybie gwa³townym, pospiesznym,
szybkim, ¿eby tej zasady nie przywo³ywano jako
zarzutu konstytucyjnego.
Jak mówi³ senator Paszkowski, my nie wiemy,
czy w przysz³oœci, zaraz po uchwaleniu tego aktu,
nie pojawi¹ siê, zarzuty innego rodzaju, mianowicie dotycz¹ce zawartych w nim rozwi¹zañ, tego,
jak daleko posunêliœmy siê przy nowelizacji tego
projektu ustawy. Czy dopisywanie ca³ych partii
rozwi¹zañ, ¿eby poprawiæ b³êdy zawarte w tym
akcie prawnym, nie oznacza naruszenia innej zasady, któr¹ Trybuna³ Konstytucyjny przyj¹³ i której broni³, mianowicie zasady nieingerowania
przez Senat w zakres legislacyjny przyjêtych rozwi¹zañ? Nie da³o siê inaczej – a wiem, bo przejrza³em dok³adnie ten akt prawny – poprawiæ
tkwi¹cych w nim wad, jak tylko poprzez uzupe³nianie rozwi¹zañ prawnych. I na pewno jest
s³aboœci¹ tej ustawy to, ¿e nie mamy tej pewnoœci,
¿e nie by³o wykroczenia poza zakres legislacyjny
przed³o¿enia sejmowego. Muszê to powiedzieæ

tak¿e i tym, których tutaj wspieram – wszystkich
pañstwa chcia³bym wspieraæ, bo reprezentujemy
ca³y naród, no, ale jesteœmy podzieleni politycznie. S¹ wiêc tak¿e argumenty, pokazuj¹ce s³aboœæ
tego aktu prawnego.
Wydaje siê jednak, ¿e bez wzglêdu na to, jakie
losy spotkaj¹ ten akt prawny, on przyczyni siê,
i ju¿ siê przyczyni³, do powstania pewnego istotnego po¿ytku, wyszliœmy bowiem z zaklêtego krêgu wieloletnich dyskusji. Jak powiedzia³em, ja
uczestniczê w nich co najmniej ju¿ od piêtnastu
czy szesnastu lat. Wreszcie mamy akt prawny,
który mo¿e budziæ – ja bêdê tutaj pañstwa wspiera³ –s³uszne i uzasadnione w¹tpliwoœci, zw³aszcza w wersji, w której on do nas przyszed³. Jednak
na pewno, jeœli porównam ten akt prawny z czerwon¹ kartk¹ i nasz dokument, senacki, mogê powiedzieæ, dzisiaj to ju¿ nie jest projekt sejmowy,
bo co najmniej jest to projekt dwóch Izb. Powiem
wiêcej: je¿eli zostanie on obroniony pod wzglêdem
jego zgodnoœci z konstytucj¹, to w gruncie rzeczy
bêdzie to projekt senacki.
I wreszcie ostatnia sprawa. Ten akt prawny nie
jest tylko dla cz³onków terytorialnych czy obwodowych komisji wyborczych, w gruncie rzeczy nie
jest to te¿ akt prawny dla nas. Notabene, jeœli patrzê na podzia³ okrêgów wyborczych, Panie Senatorze… Mówiê to z du¿¹ sympati¹, bo pana ceniê
i szanujê – mówiê do pana Bohdana Paszkowskiego – i wielokrotnie ju¿ spieraliœmy siê na posiedzeniach Komisji Ustawodawczej. To jest zdanie tak¿e moich kolegów z Platformy: spieramy siê na posiedzeniach tej komisji z panem czy z pañstwem
z Prawa i Sprawiedliwoœci przede wszystkim merytorycznie, choæ czêsto pozostajemy przy swoich
stanowiskach. Wracaj¹c do pana zarzutów, ¿e tak
bezrefleksyjnie te okrêgi zosta³y okreœlone, to mogê panu powiedzieæ, ¿e mój okrêg wyborczy,
okrêg, w którym ja bym chcia³ kandydowaæ do Senatu – a nie jest to pewne, czy bêdê jeszcze chcia³ –
jest okrêgiem, który w wyborach na pewno nie bêdzie mi sprzyja³ jako kandydatowi Platformy Obywatelskiej. To nie jest wiêc tak, ¿e tylko polityczna
refleksja leg³a u podstaw powstania tego dokumentu.
I ostatnia sprawa, Pani Marsza³ek, jeœli mam
jeszcze czas.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dodatkowy…)
To jest dokument dla ludzi, dla zwyk³ych wyborców. Ja poszed³em do wyborów z moj¹ dziewiêædziesiêciojednoletni¹ mam¹, która nie potrafi³a sobie poradziæ z tymi p³achtami papieru, ze
spisami ró¿nych kandydatów, nie wiedzia³a, w jaki sposób ta procedura jest osadzona w rozwi¹zaniach prawnych. Ja mówi³em jej nieco o konstytucji, ale w gruncie rzeczy, kiedy pyta³a mnie o to,
co reguluje sytuacjê, ¿e idzie siê do wyborów do
rad gmin, powiatów i jednostek samorz¹du terytorialnego, wyborów na prezydenta czy kiedy jest
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referendum, to odpowiada³em: s¹ ró¿ne przepisy,
niech mama poczeka, bo ja muszê posprawdzaæ
to w ró¿nych aktach prawnych. Lepiej lub gorzej
ujêto wreszcie w ramy jednego aktu prawnego
problematykê czynnego i biernego prawa wyborczego, czyli urzeczywistnienia tych naszych konstytucyjnych praw obywatelskich. I dlatego ja ten
projekt poprê, mimo ¿e, jak powiedzia³em, mam
takie same uwagi, co wy, gdy idzie o poœpiech, pobie¿noœæ, niespójnoœæ pewnych regulacji, z czym
spotka³em siê wtedy, kiedy czyta³em pierwsz¹
wersj¹ tego aktu prawnego. Dyskutujmy o tym
akcie prawnym nie tylko politycznie, chocia¿ polityka zawsze sie z tym wi¹¿e. Dyskutujmy o nim jako o projekcie nie sejmowym, ale naszym senackim. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Dla porz¹dku poinformujê, ¿e pan senator wykorzysta³ trzy minuty z czasu dodatkowego.
Bardzo proszê, pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marsza³ek! Panowie Ministrowie! Wysoka
Izbo!
Powa¿na czêœæ argumentów, którymi chcia³em
siê z pañstwem podzieliæ, zosta³a ju¿ w sposób,
w moim przekonaniu, piêkny, bardzo wywa¿ony,
a jednoczeœnie dog³êbny, przedstawiona przez pana senatora Leona Kieresa.
Chcia³bym jednak pewne kwestie pañstwu uœwiadomiæ. Chodzi o w¹tek degradacji Senatu,
który siê pojawi³ w p³omiennej mowie pana senatora Paszkowskiego. Ja w pe³ni podzielam diagnozê co do tej ustawy, która wp³ynê³a do nas z Sejmu, któr¹ przedstawi³em jako sprawozdawca
obu komisji, i o której mówi³ w dyskusji pan przewodnicz¹cy, pan senator Piotrowicz.
Proszê pañstwa, my musimy jednak uœwiadomiæ sobie jedn¹ wa¿n¹ rzecz. Mówiê to równie¿ jako przewodnicz¹cy œwie¿o powo³anej sta³ej podkomisji do spraw zmian konstytucji. Byæ mo¿e
w czasie tej kadencji to jeszcze nie nast¹pi, ale
trzeba ju¿ o tym myœleæ. Bo ten dzisiejszy problem
wynika wprost z przepisów konstytucyjnych: Senat, ¿eby móg³ powa¿nie podejœæ do du¿ej powa¿nej kodyfikacj, ma na to tylko trzydzieœci dni, a jedynie w przypadku zmiany konstytucji – szeœædziesi¹t. Proszê sobie wyobraziæ sytuacjê, ¿e nie
mamy do czynienia z tym tak zwanym kodeksem
wyborczym, ale na przyk³ad z kodeksem cywilnym. Sytuacja by³aby podobna. Proszê pañstwa,
3 grudnia ta ustawa zosta³a uchwalona. Musi
przecie¿ przez jakiœ czas byæ przedmiotem prac
w Sejmie, ¿eby j¹ odpowiednio przygotowaæ i prze-
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kazaæ do nas, a my mamy trzydzieœci dni na to, ¿eby… A teraz jest okres przedswi¹teczny. I ja pytam: na kiedy powinniœmy zwo³aæ posiedzenie?
No jesteœmy skazani na to posiedzenie, na to jedno posiedzenie.
(Senator Ryszard Bender: Bo pozwalamy na to
rz¹dowi.)
Ale to wynika z konstytucji, Panie Senatorze.
To nie jest kwestia polityki, to nie jest kwestia jakiejœ wrzutki…
(Rozmowy na sali)
Nie, jeszcze raz mówiê…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panowie, panowie…)
Jeszcze raz mówiê, nie ma…
(Senator Ryszard Bender: Dla…)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze…)
Nie jest mo¿liwe, ¿eby w ci¹gu trzydziestu dni
tak obszern¹ ustawê… Bo ja te¿ uwa¿am, ¿e powinniœmy mieæ przynajmniej dwa posiedzenia komisji, ¿eby mo¿na by³o zleciæ ekspertyzy, ale nie
ma na to czasu. To niestety nie wynika z naszego
kalendarza obrad, ale z tego zbyt krótkiego trzydziestodniowego terminu konstytucyjnego…
(Senator Ryszard Bender: Jesteœmy zakuci
w kajdany.)
No ale taka jest konstytucja. Chcemy to zmieniæ i bêdziemy proponowaæ… Ten krótki termin
ma oczywiœcie wp³yw na to, ¿e my nie mo¿emy
w sposób odpowiedni…
(Rozmowy na sali)
Ja nie mówiê o rz¹dzie.
(Senator Ryszard Bender: A kto decyduje?)
Rz¹d o niczym nie decyduje. Panie Senatorze,
to jest projekt poselski.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Proszê pañstwa, jesteœmy w punkcie: debata. Teraz przemawia pan senator.)
To jest projekt poselski, a nie rz¹dowy. Chcê
pañstwu uœwiadomiæ, ¿e chodzi o ten zbyt krótki
termin, który, w moim przekonaniu, powinien
ulec zmianie. Bo nie wyobra¿am sobie, gdybyœmy
na przyk³ad dostali kodeks cywilny i mieli w podobny sposób nad nim procedowaæ. Ale nie by³oby
innej mo¿liwoœci i trzeba by³oby to za³atwiæ.
Zosta³a w tej sprawie wykonana olbrzymia praca, o której mówi³ pan senator Kieres, o której mówi³ równie¿ pan senator Piotrowicz. My siedzieliœmy na posiedzeniu komisji od godziny 16.00 do
prawie 1.00 w nocy. To i tak by³o bardzo krótko
i nie by³o czasu na d³u¿sz¹ dyskusjê. Niektóre
propozycje legislacyjne przyjmowaliœmy w³aœciwie na wiarê, nie analizuj¹c, nie przegl¹daj¹c dok³adnie, nie porównuj¹c, bo nie by³o takiej mo¿liwoœci. Ale ta praca zosta³a wykonana i jak powiedzia³ pan senator Kieres mo¿emy mieæ olbrzymi¹
satysfakcjê, ¿e ten zbiór przepisów dotycz¹cych
prawa wyborczego, ten tak zwany kodeks… Bo
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proszê zauwa¿yæ, ¿e prawo wyborcze nazywamy
popularnie kodeksem drogowym.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Kodeksem
drogowym?)
Przepraszam, chodzi mi o prawo o ruchu drogowym. Nazywa siê je kodeksem drogowym.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Pan senator siê
przejêzyczy³.)
Tak, przepraszam.
Proszê pañstwa, musimy sobie uœwiadamiæ, ¿e
w tej chwili ta ustawa wygl¹da zupe³nie inaczej.
Prawd¹ jest niestety, ¿e pewne bardzo istotne problemy, które dotykaj¹ spraw ustrojowych… Ja siê
zgadzam w tej kwestii z panem senatorem Paszkowskim. Maj¹c jednak œwiadomoœæ, ¿e ten termin jest tak krótki, my ju¿ musimy siêgaæ po projekty sejmowe, my ju¿ musimy myœleæ o tym, w jaki sposób bêdziemy pracowaæ. Chodzi o to, ¿ebyœmy nie byli zaskakiwani. Bo te trzydzieœci dni to
jest za krótko, ale niestety taka jest koniecznoœæ.
Dlatego te¿ rozpoczêliœmy ju¿ równolegle prace
nad zmian¹ konstytucji, nie czekamy na te nasze
ustawowe szeœædziesi¹t dni, bo to jest za ma³o,
i taka jest prawda w tej sprawie. O jednomandatowych okrêgach mówimy od wielu, wielu lat. Rzeczywiœcie, ta zmiana mo¿e nie jest kosmetyczna,
ale nie jest te¿ rewolucyjna. A poza tym przedstawiano to jako problem polityczny jeszcze przed t¹
kadencj¹. Tak wiêc nie mówmy, ¿e s¹ to jakieœ nowe, nadzwyczajne sytuacje.
WyraŸnie, jednoznacznie poprawiliœmy ustawê
– i to te¿ trzeba podkreœliæ – nie zgodziliœmy siê na
propozycjê Sejmu, ¿eby wesz³o to w ¿ycie w lutym
2011 r., tylko, zgodnie z wytyczn¹ Trybuna³u
Konstytucyjnego, zastosowaliœmy szeœciomiesiêczne vacatio legis, w³aœnie po to, ¿eby spo³eczeñstwo nie by³o zaskakiwane. Takie s¹ wytyczne
Trybuna³u Konstytucyjnego i my w przypadku tej
ustawy czynimy zadoœæ tym wytycznym, i taka
jest prawda.
Tak wiêc rzeczywiœcie, bêdziemy g³osowaæ nad
inn¹ ustaw¹ ni¿ wp³ynê³a do Senatu z Sejmu. Wydaje mi siê, ¿e tej pracy, któr¹ wykonamy, bo jeszcze jej tak do koñca nie wykonaliœmy, nie powinniœmy siê wstydziæ, ona absolutnie nie oznacza
degradacji, wprost przeciwnie. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Janusza Sepio³a.

Senator Janusz Sepio³:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zanim przejdê do g³ównego w¹tku, który
chcia³bym w tej wypowiedzi poruszyæ, mam parê

uwag w stosunku do moich przedmówców, którzy
zasugerowali, ¿e g³osy oddane na przyk³ad na innych kandydatów ni¿ tych, których preferowa³bym, uwa¿am za stracone.
Panie Senatorze Paszkowski, absolutnie tak
nie myœlê. G³osy stracone to g³osy, które nie zosta³y oddane przez tych, co przyszli do komisji wyborczej, najczêœciej…
(Senator Bohdan Paszkowski: Mo¿e œwiadomie
nie oddaj¹.)
…z tego powodu, ¿e nie rozumieli, nie znali warunków ordynacji wyborczej.
(Senator Stanis³aw Karczewski: Wyborca jest
inteligentny.)
(Rozmowy na sali)
Blisko po³owa g³osów w wyborach do Senatu
siê marnuje, w tym sensie, ¿e mog³yby byæ oddane, a nie s¹ oddawane…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze! Panowie Senatorowie…)
…poniewa¿ bardzo trudno przeprowadziæ skuteczn¹…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: …proszê nie
dyskutowaæ.)
…akcjê edukacyjn¹, informuj¹c¹ o tym, ile
skreœleñ ma wyborca, skoro mamy okrêgi, w których obowi¹zuje ró¿na liczba tych skreœleñ. Ka¿da centralna akcja w tej sprawie jest wiêc trudna
i to powoduje to, o czym wspomina³em w zwi¹zku
z alfabetyczn¹ list¹, ¿e mamy nadreprezentacjê
senatorów na pierwsze litery alfabetu. To jest jasne, ¿e jeœli jest kilku senatorów tej samej partii,
a g³os jest jeden, to pada on na pierwszego na liœcie. Mogê tak humorystycznie opowiedzieæ, ¿e
w czasie poprzednich wyborów najwy¿sze noty
otrzyma³ senator, który mia³ nazwisko na literê
mniej wiêcej w œrodku alfabetu. Ale dlaczego? Poniewa¿ nazwiska by³y umieszczone w dwóch kolumnach i on otwiera³ drug¹ kolumnê.
Myœlê, ¿e nie ma tutaj ¿adnej degradacji roli Senatu, to s¹ sprawy konstytucji, a nie systemu wyborczego. I w systemie okrêgów wyborczych, przy
za³o¿eniu, ¿e nie mo¿na zmieniaæ granic zewnêtrznych okrêgów poselskich, mo¿liwoœci jakichkolwiek manipulacji s¹ praktycznie zerowe, minimalne. Jeœli mo¿na mówiæ tutaj o jakimœ zamiarze politycznym, to tylko takim, ¿eby zwiêkszyæ
szanse tych partii, które dzisiaj s¹ nieobecne
w parlamencie, bo przy mniejszych okrêgach one
maj¹ znacznie wiêksze szanse umieszczenia tutaj
swoich przedstawicieli. To ca³kowicie ka¿e odrzuciæ zarzut, ¿e Platforma robi tê ordynacjê pod siebie.
(Rozmowy na sali)
Ju¿ ten argument pokazuje, ¿e tak nie jest.
Ale zg³osi³em siê do zabrania g³osu, poniewa¿
poruszono kwestiê w moim przekonaniu niezwykle istotn¹, dotycz¹c¹ tego, czy powinna byæ
druga tura w wyborach senackich w okrêgach je-
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dnomandatowych. Myœlê, ¿e s¹ przynajmniej
cztery argumenty na nie.
Rzeczywiœcie, drug¹ turê stosuje siê w wielu
krajach przy wyborach w okrêgach jednomandatowych, na przyk³ad we Francji, ale okrêgi s¹ tam
znacznie, znacznie mniejsze. To jest bardzo istotne, dlatego ¿e druga tura s³u¿y przede wszystkim
wyeliminowaniu kandydatów skrajnych. To, ¿e na
przyk³ad Front Narodowy we Francji uzyskuje procentowo znacz¹ce iloœci g³osów, ale nie ma swoich
deputowanych, wynika z faktu, ¿e istnieje druga
tura, w której wszyscy jednocz¹ siê przeciwko kandydatom skrajnym. Ale tam mówimy o piêciuset
okrêgach, a przy takiej liczbie okrêgów mog¹ zdobywaæ g³osy kandydaci skrajni. Przy naszym uk³adzie, stu mandatów, szanse kandydatów skrajnych nie s¹ du¿e, wiêc nie ma tego zagro¿enia, czyli
nie musimy eliminowaæ kandydatów skrajnych.
Druga kwestia. Mo¿na powiedzieæ, ¿e przecie¿
w samorz¹dach prezydenci czy wójtowie s¹ wybierani w drugiej turze. To prawda, ale tam chodzi o to, ¿eby rz¹dz¹cy gmin¹ mia³ nies³ychanie mocny mandat, poniewa¿ on ponosi odpowiedzialnoœæ indywidualn¹ za bardzo wiele rzeczy. Takiego zakresu odpowiedzialnoœci indywidualnej w Senacie nie ma.
Trzeci argument. Obserwujemy ogromny spadek frekwencji w drugiej turze. Jeœli ktoœ ma jakieœ w¹tpliwoœci, niech popatrzy na to, co siê wydarzy³o w wyborach w wielu miastach, gdzie
w drugiej turze przysz³o 20%, 15% wyborców.
Myœlê, ¿e ryzykowalibyœmy jednak pewn¹ powag¹
Senatu, gdyby ta druga tura by³a rozstrzygana
przy tak ma³ej frekwencji.
Argument czwarty to oczywiœcie koszty, koszty
kampanii, drugiej tury itd.
I o jeszcze jednej sprawie na koniec chcia³bym
powiedzieæ. Otó¿ jeœli nie bêdzie drugiej tury, to pojawi siê ryzyko, ¿e senatorowie bêd¹ wybierani niewielk¹ liczb¹ g³osów. Tak siê stanie, jeœli kandydatów bêdzie niezwykle du¿o. Wtedy mo¿e byæ tak, ¿e
ten, kto ma 15% g³osów, wygra w okrêgu. Rzeczywiœcie, jeœli bêdzie po kilkunastu kandydatów, to
tak siê mo¿e zdarzyæ. I dlatego istotna jest kwestia
tego, ¿e tak powiem, wejœcia, tej zebranej liczby
podpisów, ¿ebyœmy nie mieli po dwudziestu paru
kandydatów w okrêgu, bo wtedy ten mandat mo¿e
byæ rzeczywiœcie s³aby. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I zapraszam pana senatora Zbigniewa Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Projekt jak zwykle wychodzi ze szlachetnych
za³o¿eñ, mianowicie usi³owania uregulowania
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w sposób globalny wszelkich wyborów, a wiêc
skomasowania dotychczas rozparcelowanych
w ró¿nego rodzaju ordynacjach wyborczych regulacji prawnych. I za³o¿enie jest piêkne, ale, jak zawsze, realizacja szwankuje, a zw³aszcza forma tej
realizacji, czyli jakiœ superpoœpiech, który tu zosta³ wprowadzony zupe³nie zbytecznie, bo póki co
do niczego nam siê nie powinno spieszyæ, jeszcze
stoimy przed wyborami i sporo czasu up³ynie, zanim do nich dojdzie.
W zwi¹zku z tym pytanie: czy warto tak ryzykowaæ i wprowadzaæ w takim poœpiechu regulacjê
prawn¹, która jest obarczona powa¿nymi wadami, skutkuj¹cymi wrêcz, moim zdaniem, podejrzeniem, ¿e s¹ to rozwi¹zania naruszaj¹ce konstytucjê? Bo tak jak pañstwo, moi przedmówcy,
sami wskazywaliœcie, ten projekt, który jest
opublikowany w druku z pomarañczow¹ pierwsz¹ stronic¹, jako ustawa przyjêta przez Sejm,
i ten tutaj, w druku z pierwsz¹ ¿ó³t¹ stronic¹, to s¹
dwa ró¿ne projekty. Czyli ten uchwalony przez
Sejm jest ca³kiem inny ni¿ ten, który ma byæ
uchwalony przez Senat. Chocia¿by z tej przyczyny, poniewa¿ wiadomo, ¿e Senat wystêpuje tu jedynie w roli koryguj¹cego ustawê i ma tak zwan¹
mniejsz¹ zdolnoœæ ustawodawcz¹ w porównaniu
z Sejmem, ta ustawa jest dotkniêta powa¿n¹ wad¹ niekonstytucyjnoœci. Co innego gdybyœmy
przyjêli to, co siê proponuje w tej chwili w tym
sprawozdaniu komisji, jako w³asn¹ inicjatywê
ustawodawcz¹ i chcieli wprowadziæ te rozwi¹zania, które s¹ tutaj zaproponowane. Wtedy w porz¹dku, mamy do tego prawo. Ale wówczas by³aby
stosowana odrêbna procedura wi¹¿¹ca siê z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ Senatu. Na razie tego nie
ma. I to jest pierwsza sprawa, która wzbudza powa¿ne zastrze¿enia.
Druga sprawa to jakoœæ tego projektu. Proszê
pañstwa, ja jako doœwiadczony adwokat zwykle
na pierwszy rzut oka oceniam ustawy po liczbie
artyku³ów. Je¿eli ich jest bardzo du¿o, to z regu³y
wzbudza to moje podejrzenie co do tego, ¿e jest to
bubel prawny. I z t¹ ustaw¹ rzeczywiœcie tak by³o.
Jak siê dowiedzia³em, ¿e mamy uchwaliæ coœ, co
siê nazywa kodeksem wyborczym, i ¿e to coœ liczy
ponad piêæset artyku³ów, to od razu mi siê zapali³o czerwone œwiate³ko: o, to musi byæ jakiœ wyj¹tkowy bubel prawny. Jak zacz¹³em to czytaæ, to
moje pierwsze przypuszczenie siê sprawdzi³o.
Jest tutaj wiele nieœcis³oœci, zaœ najlepszy dowód
na to to fakt, ¿e jest w tej chwili proponowanych
ponad trzysta poprawek, a ja, gdybym siê wysili³,
tobym wymyœli³ jeszcze co najmniej sto innych.
No, chocia¿by regulacja dotycz¹ca odpowiedzialnoœci karnej za wywieranie nacisków w czasie wyborów; nie pomnê w tej chwili numeru tego s³awetnego artyku³u. Co to znaczy wywieranie nacisków? Co to za dookreœlonoœæ normy prawa karnego „wywieranie nacisków”? No, proszê pañstwa,
nie mo¿emy sobie pozwalaæ na tego typu regulacje
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prawne wprowadzaj¹ce odpowiedzialnoœæ karnoprawn¹, które pos³uguj¹ siê jêzykiem z jarmarku, a nie jêzykiem prawniczym. Przecie¿ to dewaluuje w ogóle rolê naszej Izby.
I, proszê pañstwa, po wys³uchaniu tego wszystkiego, co wyg³osili moi przedmówcy, jestem bardzo zdziwiony, ¿e najpierw sami wskazywali na to,
¿e jest powa¿ne ryzyko, ¿e ze wzglêdu na przyjêcie
tych poprawek dopiero w Senacie przyjmiemy
ustawê, której mo¿na postawiæ zarzut niekonstytucyjnoœci, a ich koñcowa konkluzja by³a taka, ¿e
mimo to powinniœmy jednak j¹ przyj¹æ. Pan senator Zientarski powiedzia³ nawet, ¿e nie ma siê czego wstydziæ, mo¿emy to przyj¹æ. No, proszê pañstwa, oczywiœcie, wszystko zale¿y od systemu
wartoœci, jaki siê przyjmie. Je¿eli straci siê cnotê,
to mo¿na siê nie wstydziæ, o ile cnoty nie uznaje
siê za wartoœæ. Ale ja uwa¿am, proszê pañstwa, ¿e
wartoœæ naszego Senatu jest taka, ¿e po pierwsze,
Sejm powinien siê z nami liczyæ i nie przesy³aæ
nam takich ustaw, które stanowi¹ tak ogromny
bubel, do opracowania i przeg³osowania w tak
krótkim czasie, no a po drugie, sami powinniœmy
siê szanowaæ i nie wnosiæ dodatkowo do tego bubla rozwi¹zañ prawnych, które s¹ sprzeczne z konstytucj¹, albowiem wprowadzaj¹ coœ, do czego
wprowadzania nie mamy uprawnienia. Dlatego
szanujmy siê sami i jednak uwa¿ajmy za cnotê to,
¿e jesteœmy Izb¹ Wy¿sz¹. Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I bardzo proszê, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Faktycznie niezwyk³e tempo pracy nad t¹ ustaw¹
i liczba poprawek to coœ zdumiewaj¹cego. Ja równie¿, podobnie jak pan senator Piotrowicz, pi¹ty rok
spêdzam w Senacie i nie pamiêtam ustawy, do której by³aby taka liczba poprawek. Jest to swoisty rekord. Mo¿na powiedzieæ, ¿e mo¿na by³oby to wpisaæ
do ksiêgi Guinnessa, i proponujê ustawê z t¹ liczb¹
poprawek przes³aæ do tej ksiêgi. Nie s¹dzê, ¿eby jakikolwiek parlament debatowa³ nad jak¹kolwiek
ustaw¹, do której by³oby wiêcej poprawek. Tak wiêc
debatujemy nad bublem. Jestem przekonany, g³êboko przekonany, ¿e po tych poprawkach to bêdzie
mniejszy bubel, ale niestety w dalszym ci¹gu bêdzie
to bubel nie do strawienia przez ludzi.
Pada³o tu wiele argumentów, nie chcia³bym ze
wszystkimi polemizowaæ. Mo¿na by³oby siê odnieœæ
do tych czterech argumentów pana senatora Sepio³a. Z jednej strony mówi pan, ¿e to jest taka ordynacja, która pozwoli wyeliminowaæ skrajnoœci,

a z drugiej strony mówi pan, ¿e nie jest ona pisana
pod Platformê Obywatelsk¹, bo ona nie zdobêdzie
wiêkszoœci. Jestem przekonany, ¿e to jest pisane
w³aœnie pod Platformê Obywatelsk¹ i ¿e to jest pisane na zamówienie polityczne i partyjne. Jestem g³êboko przekonany, ¿e to jest napisane po to, ¿eby
w przysz³ym Senacie senatorów z Platformy Obywatelskiej by³o oko³o dziewiêædziesiêciu. Ale jestem równie¿ przekonany, ¿e je¿eli tak siê stanie, to w nastêpnym zmieni siê to, chocia¿ dojdzie do – ja bym to
tak nazwa³ – stok³osyzacji naszego parlamentu, naszej Wysokiej Izby, bo te jednomandatowe okrêgi do
tego bêd¹ nieuchronnie prowadzi³y.
Nie chcia³bym polemizowaæ równie¿ z argumentami finansowymi. Bo raz mówimy o zmniejszeniu,
a innym razem mówimy o zwiêkszeniu limitów
i o zwiêkszeniu finansowania kampanii wyborczej.
No, jeœli w tym samym dniu obni¿amy finansowanie partii politycznych… Na pewno równie¿ i finansowanie kampanii wyborczej bêdzie mniejsze.
Chocia¿ niektórym z nas to siê podoba, bo nasza
kampania bêdzie mog³a mieæ mniejszy zasiêg, bêdzie siê odbywa³a w mniejszym okrêgu wyborczym i byæ mo¿e ona bêdzie tañsza.
Nie mogê zgodziæ siê z tak¹ lansowan¹ od pewnego czasu tez¹, i to przez polityków z wykszta³ceniem historycznym i przez polityków z wykszta³ceniem politologicznym, ¿e my musimy byæ
z dala od polityki. Ostatnio zastanawiam siê, czy
zainspirowany plakatem pana premiera „Z dala
od polityki” nie powinienem zrobiæ sobie takiego
plakatu w wyborach do Senatu. No, bêdziemy
z dala od polityki. Ale jest te¿ i argument pana senatora Witczaka, ¿e bêdzie takie dzia³anie apolityczne, bezpolityczne. No, dziwiê siê, ¿e my politycy
chcemy dzia³aæ niepolitycznie. Ja jestem trochê
politykiem, trochê lekarzem. Na pewno jako polityk bêdê dzia³a³ politycznie i na pewno jako lekarz
nie bêdê lansowa³ tezy, ¿e nie bêdê leczy³ chorych.
Czy dziennikarz powie, ¿e on nie bêdzie pisa³? To
jest argument zupe³nie irracjonalny i chcia³bym,
¿ebyœmy jako politycy mówili o polityce i mówili
o tym, ¿e to przyniesie efekty polityczne, ¿e ta
ustawa jest polityczna i ¿e ta ustawa jest wrzutk¹,
o czym mówi³ pan senator Paszkowski. Bo to jest
taka typowa wrzutka: wrzuciæ do Senatu bubel,
który odwróci uwagê, powiedzmy, od bud¿etu.
Mniej bêdziemy zastanawiali siê, kto z nas w tej
chwili pochyla siê nisko i d³ugo nad bud¿etem. No
nie, bo epatujemy siê tutaj has³ami zmniejszenia
finansowania partii politycznych i kodeksem,
który nie jest kodeksem, bo ju¿ zosta³o udowodnione, ¿e nawet w samej nazwie ustawy jest
b³¹d, gdy¿ to nie powinien byæ kodeks, tylko prawo wyborcze i wszyscy o tym doskonale wiemy.
Tak ¿e nasz klub bêdzie g³osowa³ za wnioskiem
wniesionym przez pana senatora Piotrowicza, za
wnioskiem o odrzucenie ustawy i zachêca³bym
równie¿ senatorów Platformy Obywatelskiej, ¿eby
do nas siê przy³¹czyli. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam serdecznie pana senatora Andrzeja
Misio³ka.

Senator Andrzej Misio³ek:
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
W³aœciwie wiêkszoœæ tych uwag czy argumentów, które tu by³y przytoczone, móg³bym ponownie przytoczyæ, ale nie po to wyszed³em do tego
krótkiego wyst¹pienia. Wyszed³em dlatego, ¿e od
wielu, wielu lat, tak jak pan profesor Przystawa,
który optuje za jednomandatowymi okrêgami
wyborczymi i o którym mówi³ pan senator Kieres,
ja równie¿ uwa¿am, ¿e powinny byæ jednomandatowe okrêgi wyborcze, i to nie tylko w wyborach do Senatu, ale w wyborach do ca³ego parlamentu. W przypadku Sejmu równie¿ kiedyœ powinno siê tak wydarzyæ.
Te jednomandatowe okrêgi wyborcze na pewno
pozwol¹, byæ mo¿e w dalszej przysz³oœci, doprowadziæ do sytuacji, w której przedstawiciele zasiadaj¹cy w Senacie bêd¹ przedstawicielami, którzy rzeczywiœcie w swoich œrodowiskach s¹ dobrze rozpoznawani, s¹ dobrze postrzegani. Oczywiœcie jest tutaj kilka zagro¿eñ, szczególnie na tym
pierwszym etapie. I zgadzam siê z niektórymi
przedmówcami, którzy wskazywali na to, ¿e mo¿e
dojœæ do sytuacji, w której w okrêgu bêdzie bardzo
wielu kandydatów i kandydat z niskim poparciem
zostanie senatorem. Dlatego nie mogê zgodziæ siê
absolutnie ze stanowiskiem pana senatora Bendera, który chce zmniejszyæ liczbê podpisów potrzebnych w przypadku kandydowania do Senatu. Uwa¿am, ¿e trzy tysi¹ce podpisów, taka ich liczba jest jak najbardziej w³aœciwa i jej zmniejszanie by³oby szkodliwe dla idei wyborów w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Janusz Sepio³. Pozosta³a jedna minuta.

Senator Janusz Sepio³:
Ja tylko ad vocem, chodzi o ten argument finansowy, o to, ¿e raz proponujemy zmniejszyæ,
a tu proponujemy zwiêkszyæ. Ja chcia³bym
zwróciæ uwagê na to, ¿e zmniejszenie, nad którym g³osowaliœmy, oznacza dla Platformy
zmniejszenie o 80 milionów z³ przez cztery lata,
a tutaj jest podwy¿ka raz na cztery lata o 1,5 miliona z³, wiêc to jest kompletnie inny rz¹d wielkoœci. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê uprzejmie, zapraszam pana senatora
Chróœcikowskiego. Potem pan senator Górecki
i ponownie pan senator Karczewski…
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie, ja siê
nie zapisywa³em, na razie nie.)
Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Proszê.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W dyskusji nad ustaw¹, nad któr¹ obradujemy
ju¿ od d³u¿szego czasu, chcê zwróciæ uwagê na to,
¿e ta ustawa – tak jak powiedzieli moi przedmówcy – nie jest dobr¹ ustaw¹, ta ustawa wymaga naprawdê du¿ego dopracowania, zreszt¹ liczba poprawek, które zosta³y zg³oszone, œwiadczy o tym,
jak to wygl¹da. A wiadomo, ¿e Senat ma ma³o czasu na to, ¿eby podj¹æ decyzjê, i rzeczywiœcie musimy podj¹æ decyzjê.
Z tych g³osów, które pada³y, wynika, ¿e najlepszym wyjœciem by³oby odrzucenie tej ustawy
i powrót do pracy nad tymi rozwi¹zaniami. To
dawa³oby szanse wypracowania czegoœ lepszego. Je¿eli tak siê nie stanie, to uwa¿am, ¿e rzecz¹ niedopuszczaln¹ jest to, ¿ebyœmy tak manipulowali nasz¹ Izb¹ – moi przedmówcy zabierali
ju¿ na ten temat g³os – i wprowadzali zamieszanie wynikaj¹ce z nieprzygotowania. O ile ja jestem za okrêgami jednomandatowymi, o tyle
w moim odczuciu nale¿a³oby wprowadziæ próg
przynajmniej piêædziesiêcioprocentowy. To dawa³oby gwarancjê. Jeœli w jednomandatowym
okrêgu ktoœ uzyska 50%, to ma szanse na to, ¿eby byæ godnym reprezentantem, tak jak jest to
w samorz¹dach. Ustalenie tego w taki sposób,
jak dzisiaj próbujemy to zrobiæ, zapewnia wieloœæ kandydatów i przypadkowe osoby mog¹
uzyskaæ bardzo dobry wynik, a osoby zacne,
maj¹ce du¿y autorytet, mog¹ wypaœæ. Wystarczy, ¿e podstawi siê jakiejœ osobie piêæ nazwisk
osób, które s¹ zbli¿one do elektoratu tej osoby,
i nie ma senatora, nie ma osoby bardzo zacnej,
wyrzucamy j¹ poza nawias.
Gdyby zosta³o rozwa¿one to, ¿e tworzymy jednomandatowe okrêgi, ale kandydat musi uzyskaæ 50%, to proszê bardzo, tak jak w przypadku
burmistrza, prezydenta, wtedy to rozumiem, wtedy to ma sens. To, co jest teraz, uwa¿am za b³¹d
i proponujê, ¿eby odrzuciæ tê propozycjê, która zosta³a tu zg³oszona. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Czy pan senator ma tê poprawkê na piœmie?
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie ma.)
Nie ma. Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Ryszard Górecki.
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Senator Ryszard Górecki:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Króciutko. Chcê powiedzieæ, ¿e w mojej ocenie
ten tryb wyborczy ma szanse podnieœæ rangê, podnieœæ presti¿ Senatu, poniewa¿ wybierane bêd¹
w³aœnie takie osoby, autorytety, w mojej ocenie bêdzie wiêksze odpolitycznienie, bêdzie to wybór bardziej uzale¿niony od merytorycznej oceny kandydatów, nie bêdzie wp³ywu ró¿nych ma³ych grup,
poniewa¿ s¹ to doœæ du¿e okrêgi wyborcze, na Warmii i Mazurach bêd¹ na przyk³ad cztery, teraz s¹
dwa, wiêc nie wygraj¹ osoby nieznane, wygraj¹ autorytety. Warto popatrzeæ na to w ten sposób. Inny
bêdzie szacunek dla Izby ni¿ obecnie. Takie s¹ tak¿e g³osy oddolne. Ja powszechnie spotyka³em siê
z takimi wypowiedziami, z pytaniami, dlaczego nie
podejmujemy w Senacie inicjatywy w kierunku utworzenia jednomandatowych okrêgów wyborczych. Byæ mo¿e bêdzie trzeba to zrobiæ tak¿e w Sejmie. Popatrzmy na to. B¹dŸmy t¹ eksperymentaln¹ Izb¹, zróbmy dobre wybory, zadbajmy o presti¿
Senatu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Stanis³aw Piotrowicz. To s¹ dodatkowe minuty.
Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panowie Senatorowie, ja ju¿ bardzo krótko.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e troska pana senatora
Góreckiego o presti¿ tej Izby jest ze wszech miar
zasadna, ale ja myœlê, ¿e jakoœæ tej ustawy, która
wyjdzie z Senatu, przyczyni siê akurat do czegoœ
zupe³nie odwrotnego. Ta ustawa po prostu Ÿle
œwiadczy o Senacie.
Chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na to, ¿e
o ustroju Senatu powinna dyskutowaæ przede
wszystkim ta Izba, tymczasem okazuje siê, ¿e
o kszta³cie Senatu, o wyborach do Senatu zdecydowali pos³owie, do tego w tak niechlujnym akcie
prawnym. Myœlê, ¿e to pokazuje, do jakiego poziomu schodzi Senat. Serdecznie dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê uprzejmie.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli: Leszek Piechota, Janusz
Sepio³, Kazimierz Kleina, Stanis³aw Piotrowicz,
Piotr Zientarski, Piotr Andrzejewski, Andrzej Owczarek, Mieczys³aw Augustyn, Ryszard Bender
i Tadeusz Gruszka.

Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym do ustawy – Kodeks wyborczy
oraz do ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê
– Kodeks wyborczy, proszê Komisjê Ustawodawcz¹, Komisjê Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê
do przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanych ustaw zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy –
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1065,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1065A
i 1065B.
Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pani¹
senator Jadwigê Rotnick¹, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Zapraszam uprzejmie.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm
w dniu 3 grudnia tego roku ustawie o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.
U podstaw noweli tych ustaw leg³a dyskusja
w szerokim zakresie i – muszê przyznaæ – doœæ
emocjonalnie prowadzona w naszym kraju ju¿ od
kilku lat. Dotyczy³a ona roli i aktywnoœci kobiet
w ¿yciu spo³ecznym, ekonomicznym i politycznym na ró¿nych szczeblach, na szczeblu lokalnym, krajowym, a tak¿e miêdzynarodowym.
Podsumowaniem tej¿e dyskusji by³o miêdzy innymi stwierdzenie, ¿e udzia³ kobiet w organach
w³adzy publicznej pochodz¹cej z wyborów jest
o wiele za ma³y, co odbija siê przede wszystkim
na jakoœci ¿ycia politycznego i nie daje mo¿liwoœci rozwi¹zywania podstawowych problemów
kobiet, zwi¹zanych z prac¹, rodzin¹, a tak¿e
z wychowaniem dzieci.
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(senator J. Rotnicka)
Omawiana ustawa ma na celu zwiêkszenie
udzia³u kobiet w ¿yciu politycznym, zachêcenie
do uczestniczenia w wyborach…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panowie, nie
przeszkadzamy.)
…kandydowania do organów w³adzy publicznej oraz sk³onienie si³ politycznych, czyli partii, do
wprowadzenia okreœlonej liczby kobiet na listy
wyborcze, tak zwanego parytetu albo kwoty.
Cele ustawy maj¹ zostaæ osi¹gniête na drodze wprowadzenia zasady, zgodnie z któr¹ na
ka¿dej liœcie wyborczej musi siê znajdowaæ nie
mniej ni¿ 35% kobiet i nie mniej ni¿ 35% mê¿czyzn. Sankcj¹ za niezachowanie i niewprowadzenie tej zasady by³aby odmowa rejestracji takiej listy.
Oczywiœcie ta ustawa odnosi siê do wyborów do
Sejmu i Parlamentu Europejskiego, do rad powiatów, do sejmików województw oraz do rad gmin,
licz¹cych powy¿ej dwudziestu tysiêcy mieszkañców. Nie odnosi siê zatem do Senatu, poniewa¿
w Senacie mamy wybory bezpoœrednie, a nie wybory na listê. Tutaj odniosê siê tylko krótko do tego progu dwudziestu tysiêcy mieszkañców, jest
on bowiem t¹ wartoœci¹, która w tej chwili w naszym prawie mówi, ¿e w gminach do dwudziestu
tysiêcy mieszkañców przeprowadzane s¹ wybory
bezpoœrednie.
Wysoka Izbo, podczas omawiania tej ustawy na
posiedzeniu komisji w dniu 8 grudnia wprowadzono do niej tylko jedn¹ poprawkê, odnosz¹c¹
siê do art. 3 pktu 3 w brzmieniu, jaki jest w druku
nr 1065A. To jest drobna poprawka, wi¹¿¹ca siê
z pewnym niedopatrzeniem, bêd¹cym pochodn¹
tego, ¿e 24 listopada 2010 r. do ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu dodano do art. 66 odpowiedni ust. 2a.
W zwi¹zku z tym trzeba by³o w naszej propozycji
to uchybienie, to niedopatrzenie naprawiæ i wprowadziæ poprawkê.
Na temat tej¿e ustawy w zasadzie nie by³o dyskusji – myœlê, ¿e ona przetoczy³a siê doœæ szerokim echem w naszym kraju. Zatem komisja przyjê³a ustawê z t¹ jedn¹ poprawk¹ i wnosi, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony projekt
uchwa³y. Dziêkujê bardzo.
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Przedstawiam sprawozdanie Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o uchwalonej
przez Sejm w dniu 3 grudnia 2010 r. ustawie
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw,
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego.
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji zebra³a siê na posiedzeniach w dniu
9 i 13 grudnia 2010 r. Moja znakomita kole¿anka,
pani senator Jadwiga Rotnicka, przedstawi³a cel
tej ustawy, jak równie¿ poprawkê, któr¹ przyjê³a
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, bêd¹c¹ to¿sam¹ z poprawk¹ Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej.
Pozostaje mi tylko w imieniu komisji wnieœæ
o uchwalenie przez Senat tego projektu uchwa³y
wraz z za³¹czon¹ poprawk¹. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?
Widzê, ¿e pan senator Gruszka. Do kogo z pañstwa senatorów?
(Senator Tadeusz Gruszka: Do obu sprawozdawców, bo to jest to samo…)
Do obu.
Zapraszam obu sprawozdawców.
(G³os z sali: Oboje.)
Oboje, tak. Oboje sprawozdawców.

Senator Tadeusz Gruszka:
Oboje sprawozdawców, przepraszam.
Czy w trakcie prac komisji rozpatrywano zgodnoœæ zapisów tej ustawy z konstytucj¹? Dziêkujê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Na posiedzeniu Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej nie rozpatrywano tego zagadnienia. Aczkolwiek uwagi zawarte
w piœmie legislatorów, a tak¿e dyskusja podczas
obrad Senatu s¹ nam znane.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Proszê sprawozdawcê Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji senatora Paw³a Klimowicza o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo proszê, jeszcze pan senator.

Senator Pawe³ Klimowicz:
Pani Marsza³ek, podczas posiedzenia komisji
praworz¹dnoœci ten temat równie¿ nie by³ omawiany.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez obywateli.
Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Przypomnê, ¿e rz¹d reprezentuj¹ pan Zbigniew
Sosnowski podsekretarz stanu oraz sekretarz
PKW pan Kazimierz Wojciech Czaplicki.
Serdecznie zapraszam.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski: Szanowna Pani Marsza³ek, Wysoki Senacie,
Pani senator Rotnicka bardzo klarownie przedstawi³a projekt ustawy. Rz¹d nie przygotowa³ do
tego projektu swojego stanowiska, st¹d nie widzê
potrzeby zabierania g³osu. Dziêkujê bardzo.)
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê zg³oszeñ.
(Senator Jan Rulewski: Rz¹dowi?)
Rz¹dowi, tak.
Czyli pan senator Jan Rulewski ma pytanie.
Serdecznie zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Tylko jedno, Pani Marsza³ek.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo proszê, mog¹ byæ nawet dwa.)
Nale¿y siê liczyæ – taki zreszt¹ jest cel tej ustawy
– ze zwiêkszon¹ liczb¹ kobiet w wybieralnych organach naszego pañstwa. Z kobiet¹ w naturalny sposób jest zwi¹zane macierzyñstwo, dlatego chcê
spytaæ rz¹d, czy przygotowuje siê na tê okolicznoœæ. Czy rz¹d przygotowuje jak¹œ inicjatywê, prowadz¹c¹ do tego, ¿eby te kobiety mog³y korzystaæ
z urlopu macierzyñskiego na zasadach kodeksowych? Dzisiaj tej instytucji, przynajmniej wobec
pos³ów i senatorów, nie ma, gdy¿ nie s¹ oni pracownikami, mo¿e powiem ogólniej: nie wi¹¿e ich stosunek pracy. Chcê spytaæ, czy bêd¹ te¿ przygotowane odpowiednie pomieszczenia, aby kobieta
mog³a sprawnie funkcjonowaæ, mam tu na myœli
w³aœnie sprawy techniczne, poczynaj¹c od gabinetu odnowy… a o innych rzeczach, ze wzglêdu na
delikatnoœæ sprawy, nie bêdê ju¿ wspomina³.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
To bardzo skomplikowane pytanie.
Proszê uprzejmie, odpowie na to pytanie przedstawiciel rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Wysoki Senacie!
OdpowiedŸ bêdzie bardzo krótka. Sprawê wykonywania mandatu pos³a i senatora reguluje
parlament. Odnosz¹c siê konkretnie do tego, czy
rz¹d przygotowuje jakiekolwiek dodatkowe rozwi¹zania, odpowiadam, ¿e rz¹d nie przygotowuje
¿adnych rozwi¹zañ w tej materii. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania? Nie ma, tak?
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê
do g³osu u senatora…
Czy ma pan pytanie?
(Senator Andrzej Misio³ek: Nie. Do dyskusji.)
(G³osy z sali: Nie.)
Aha, dobrze.
…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.
Proszê o zabranie g³osu senatora Stanis³awa
Piotrowicza.
Zapraszam serdecznie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików wojewódzkich, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego wprowadza znaczne ograniczenia
w zakresie konstruowania list wyborczych przez
komitety wyborcze.
Ustawa uchwalona przez Sejm, a obecnie rozpatrywana przez Senat, dotyczy bardzo delikatnej
kwestii, która wkracza nie tylko w p³aszczyznê
dyskusji dotycz¹cej uczestnictwa kobiet w polityce, ale jest równie¿ wyrazem pewnego eksperymentu, maj¹cego na celu dokonanie zmian w sposobie myœlenia obywateli naszego kraju. Ta swoista in¿ynieria spo³eczna mo¿e odnieœæ pozytywne
efekty – co wydaje siê jednak ma³o realne – nale¿y
jednak dostrzec te¿ tutaj i pewne zagro¿enia.
Jednym z nich jest problematyka dotycz¹ca
wynikaj¹cej expressis verbis z art. 11 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej zasady wolnoœci dzia³a-

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.
(senator S. Piotrowicz)
nia partii politycznych. Ustawodawca, uchwalaj¹c tê ustawê, balansuje niemal¿e na krawêdzi
zgodnoœci jej norm z przywo³an¹ wy¿ej norm¹
konstytucyjn¹, dlatego nale¿y te¿ doprowadziæ
przynajmniej do ograniczenia czasowego trwania
tego eksperymentu. Nale¿y równie¿ rozwa¿yæ, czy
przepisy dotycz¹ce parytetów p³ci na listach wyborczych s¹ w ogóle zgodne z normami wynikaj¹cymi z ustawy zasadniczej. Czêsto podaje siê, ¿e
wszêdzie, gdzie prawo reguluje problematykê parytetów na listach wyborczych, liczba kobiet w organach pochodz¹cych z wyborów powszechnych
jest zdecydowanie wiêksza. Jednak¿e przyk³ad
Francji mo¿e daæ tu wiele do myœlenia, poniewa¿,
jeœli liczyæ procentowo, reprezentacja kobiet w izbie ni¿szej parlamentu francuskiego jest mniejsza ni¿ w polskim Sejmie i wynosi 18,9% wszystkich cz³onków izby. Liczba kobiet sprawuj¹cych
ten mandat w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze
ni¿sza i wynosi 16,8%. Widaæ zatem, ¿e kwestia
parytetu p³ci, która poœrednio wp³ywa na podejmowanie decyzji przez wyborców ze wzglêdu na
to, czy kandydat jest kobiet¹, czy mê¿czyzn¹, nie
ma prze³o¿enia na jakoœæ ¿ycia obywateli w danym kraju – Francja i Stany Zjednoczone s¹ zdecydowanie lepiej rozwiniête ni¿ Rzeczpospolita.
Nale¿y promowaæ kryteria wyboru osoby sprawuj¹cej mandat parlamentarny opieraj¹ce siê na
wiedzy i doœwiadczeniu, a nie na p³ci. Sztuczne
zawê¿enie katalogu wyboru kandydatów na parlamentarzystów nie jest w³aœciw¹ drog¹ do zwiêkszenia liczby kobiet w parlamencie, radach, gminach et cetera. Konieczna jest raczej zmiana
w ustawodawstwie zapewniaj¹ca kobietom mo¿liwoœæ korzystania z pomocy przedszkoli i zmiany
w kodeksie pracy, tak aby obowi¹zki wynikaj¹ce
przede wszystkim z macierzyñstwa nie sta³y na
przeszkodzie ich aktywnoœci spo³ecznej i publicznej. Maj¹c jednoczeœnie na wzglêdzie obecn¹ sytuacjê polityczn¹ i poparcie wiêkszoœci parlamentarnej dla kwot na listach wyborczych, pragnê
zwróciæ szczególn¹ uwagê na mo¿liwoœæ chocia¿by czasowego zastosowania proponowanych
przepisów, która pozwoli oceniæ skutki nowej regulacji. Jeœli oka¿¹ siê one niewystarczaj¹ce, co
bêdzie oznacza³o, ¿e omawiane regulacje nie realizuj¹ skutecznie zamierzonego celu, przepisy te
automatycznie wygasn¹, a parlament i rz¹d bêd¹
musia³y pochyliæ siê nad tym problemem znacznie g³êbiej.
Moje wywody w tym zakresie prowadz¹ do
stwierdzenia, ¿e jestem zdecydowanie przeciwny
wprowadzaniu tego rodzaju parytetów, które
w moim przekonaniu uw³aczaj¹ godnoœci kobiety.
W pewnych œrodowiskach kobiecych powiada siê:
ja nie chcê uczestniczyæ w ¿yciu publicznym na
zasadzie pewnych u³atwieñ, ja nie chcê tego rodzaju bonusu, ja chcê tam byæ dlatego, ¿e jestem
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równie dobra albo lepsza ni¿ mê¿czyŸni, a wprowadzenie parytetów z góry stawia mnie w gorszej
pozycji – oto ustawodawca musi wspieraæ mnie,
a¿ebym mog³a dostaæ siê do tych gremiów. Trzeba
na to patrzeæ w ten sposób.
Powiedzia³bym równie¿, ¿e poprê ka¿de rozwi¹zanie, które spowoduje wiêksz¹ aktywnoœæ
kobiet. Przecie¿ nikt w Polsce nie prowadzi³ badañ
odpowiadaj¹cych na pytanie, dlaczego dzieje siê
tak, ¿e kobiety nie garn¹ siê do ¿ycia politycznego
tak, jak niektórzy chcieliby to widzieæ. Na pewno
nie jest problemem to, ¿e trudno im dostaæ siê na
listê wyborcz¹. Wrêcz przeciwnie, przecie¿ doœwiadczamy tego, ¿e chcemy widzieæ kobiety zarówno w Senacie i w Sejmie, jak i w organach samorz¹du terytorialnego. Przy konstruowaniu list
stale mamy problem ze znalezieniem kobiet. Wyszukujemy kobiety, proponujemy, ale wiele z nich
powiada, ¿e nie interesuje ich ta kwestia, dlatego
¿e maj¹ inne priorytety ¿yciowe i nie mog³yby pogodziæ tych obowi¹zków. Dlatego myœlê, ¿e ta
ustawa to jest tylko taki szyld: chcemy zrobiæ jakiœ gest w kierunku kobiet, ale faktycznie nie proponujemy im ¿adnego u³atwienia. Je¿eli chcemy,
¿eby kobiety siê zaanga¿owa³y, to najpierw musimy zdiagnozowaæ, dlaczego siê nie anga¿uj¹.
A przypuszczam, ¿e nie anga¿uj¹ siê w³aœnie ze
wzglêdu na trudnoœci i obowi¹zki ¿yciowe, jakie
na nie spadaj¹. Chcemy wiêkszego zaanga¿owania? Poprzyjmy ustawy, które rzeczywiœcie u³atwi¹ ¿ycie kobietom i stworz¹ mo¿liwoœci do anga¿owania siê w ¿ycie polityczne i spo³eczne. Obecnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju zak³amaniem: oto czynimy gest, proszê bardzo, zachêcamy, gwarantujemy pewne parytety, a nie robimy nic, ¿eby kobiety mog³y rzeczywiœcie uczestniczyæ w tym ¿yciu publicznym.
Dlatego mój pierwszy wniosek jest taki, ¿eby tê
ustawê odrzuciæ. Jest jeszcze drugi tego powód:
je¿eli kodeks wyborczy zostanie przyjêty, a wszystko wskazuje na to, ¿e pewnie tak siê stanie, to ta
ustawa zostanie automatycznie uchylona, w³aœnie przez kodeks wyborczy. To te¿ jest ewenement, ¿e tego samego dnia dyskutujemy nad dwoma ustawami, z których jedna wyklucza drug¹.
To, ¿e tak powiem, chyba nowa jakoœæ w parlamencie. Z ostro¿noœci procesowej sk³adam szczegó³owo na piœmie drugi wniosek, który wprowadza³by parytety na okreœlony czas. Je¿eli siê oka¿e, ¿e parytety nie przynosz¹ takiego skutku, jakiego byœmy oczekiwali, albo zostanie wrêcz
osi¹gniêty skutek przeciwny, to ten przepis nie
bêdzie musia³ d³u¿ej funkcjonowaæ.
Chcia³bym jeszcze powiedzieæ, ¿e wszystkie
rozwi¹zania tego typu stanowi¹ broñ obosieczn¹,
i to trzeba dostrzec. Dziœ mo¿emy powiedzieæ, ¿e
nie budzi to ¿adnej kontrowersji, bo có¿ nam
szkodzi zapisaæ „35%”, ale tworzymy pewien precedens. Chcê tylko zwróciæ uwagê na to, ¿e
w szkole, do której uczêszcza³y moje dzieci, na stu
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kilkudziesiêciu nauczycieli by³o tylko trzech mê¿czyzn. Bojê siê, ¿e i tam mo¿e zostaæ wprowadzony parytet, i sam bym tego nie chcia³. Jako ¿e tworzymy pewien precedens, mo¿e siê okazaæ, ¿e
w tym momencie zaszkodzimy kobietom. Dziœ
wiemy równie¿, ¿e studiuje wiêcej kobiet ni¿ mê¿czyzn. Ten precedens mo¿e spowodowaæ, ¿e bêdzie siê równie¿ proponowa³o parytet na uczelniach, a myœlê, ¿e te¿ byœmy tego nie chcieli. Gdybym by³ z³oœliwy, powiedzia³bym, ¿e je¿eli chodzi
o parytety – i za tym jednym akurat bym siê opowiada³ – to zastosujmy parytety w ma³¿eñstwie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, pan senator Tadeusz Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Rozpocznê i zakoñczê swoje wyst¹pienie s³owami z wywiadu, którego udzieli³a pani Monika Michaliszyn, inicjatorka ruchu spo³ecznego przeciw
parytetom, ekspert komisji sejmowej pracuj¹cej
nad tym zagadnieniem. Marginalna grupa odleg³a
od realnych problemów kobiet zg³asza pomys³,
w³adza nagle go kupuje i, nie ogl¹daj¹c siê na nic,
z pomoc¹ koncernu medialnego wprowadza.
Przeg³osowanie tych zapisów zosta³o nazwane
przez ich pomys³odawczyniê najwiêkszym zwyciêstwem kobiet po 1918 r. Bardziej adekwatne
powinno byæ: najwiêksza manipulacja procesu legislacyjnego od 1918 r. Nie bez kozery pyta³em
sprawozdawców, czy analizowali zgodnoœæ zapisów ustawy, któr¹ dzisiaj mamy przed sob¹,
z konstytucj¹. W Sejmie by³o szeœæ opinii sejmowych: piêæ negatywnych i jedna pozytywna. I ta jedna jedyna pozytywna sta³a siê podstaw¹ do tego,
aby przyj¹æ, ¿e zapis parytetowy jest zgodny
z konstytucj¹. Wprowadzenie kwot na listach wyborczych ³amie zasadê równego prawa do bycia
wybieranym.
Trybuna³ Konstytucyjny ju¿ swego czasu
orzek³, ¿e ¿adna kategoria kandydatów nie mo¿e
znajdowaæ siê w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozosta³ych kandydatów. Z tego te¿ powodu, z powodu zagro¿enia niekonstytucyjnoœci
ustawy, przy³¹czam siê do wniosku pana senatora Piotrowicza, aby odrzuciæ tê ustawê w ca³oœci.
Jak to jest na œwiecie? Niedaleko patrz¹c, widzimy, ¿e w Szwecji 39% kobiet zasiada w parlamencie – i te 39% to jest najwiêcej. Ale w tamtym
systemie, o tym wspomina³ te¿ senator Piotrowicz, istotne jest to, ¿e pañstwo jest prospo³eczne,
dlatego panie tak chêtnie garn¹ siê do dzia³ania

w ró¿nych instytucjach. W Polsce mamy 21% i to
jest o 2% wiêcej ni¿ œrednia europejska. Przytaczany by³ przyk³ad Francji, gdzie s¹ parytety,
a tam jest najgorzej. Uwa¿am, ¿e to jest temat zastêpczy, ¿eby problemy finansowe, bud¿etowe
pañstwa w jakiœ sposób zosta³y, jak siê to popularnie mówi w mediach, przykryte innymi tematami, ¿ebyœmy zamiast zajmowaæ siê powa¿nymi
sprawami, debatowali w³aœnie nad tak¹ ustaw¹.
Zapewne wielu z nas znajduj¹cych siê w tej izbie bra³o udzia³ w tworzeniu list do ró¿nych gremiów, w których reprezentowane jest spo³eczeñstwo. Sami mo¿ecie powiedzieæ, jak trudno jest
zachêciæ panie, aby wystartowa³y z tych list. Tak
¿e to jest doœwiadczenie, które chyba ka¿dy z was
mia³, ¿e to nie jest niechêæ ze strony tych, którzy
tworz¹ te listy, tylko druga strona odpowiada bardzo zdecydowanie: nie, bo komplikuje mi to ¿ycie.
Ja siê pytam… No dobrze, mamy parytety, które,
jak tu pan senator powiedzia³, prawdopodobnie
zostan¹ przez nasz¹ Izbê przeg³osowane, ale ka¿dy z nas wie jeszcze o tak zwanych miejscach bior¹cych. Jaka jest gwarancja, ¿e te panie bêd¹ mia³y miejsca bior¹ce? Wiadomo, ¿e te miejsca to
pierwsze, drugie, trzecie i jeszcze jakieœ. Nie dajemy im tutaj ¿adnej gwarancji. Po prostu jest to jakieœ tam markowanie uk³onu w kierunku pañ.
I ostatnie pytanie, zwi¹zane z kodeksem wyborczym. Senat… Jakie bêd¹ parytety w okrêgach
jednomandatowych? Nikt tego nie uwzglêdni³.
I nie jestem tak do koñca przekonany, ¿e bêdzie,
jak to senator Rulewski powiedzia³, wiêcej kobiet
w parlamencie, w innych gremiach samorz¹du
z powodu tej ustawy.
I tak jak powiedzia³em, zakoñczê s³owami pani
Michaliszyn: „Nie ma ¿eñskiego kodeksu drogowego i mêskiego kodeksu drogowego, choæ s¹ ró¿nice w naszym zachowaniu za kó³kiem. Stworzono natomiast kodeks wyborczy, który wydziela
uprzywilejowane pasy do Sejmu”. Tak twierdzi
pani Monika. Dziêkujê bardzo za uwagê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Misio³ka.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowana ustawa w mojej ocenie, w moim
g³êbokim przekonaniu jest niew³aœciwa. Bo obywatele, wszyscy obywatele, którzy maj¹ w Polsce
prawa, nie zostali ich pozbawieni, maj¹ prawo
kandydowaæ. Trudno przymuszaæ jak¹œ grupê
obywateli, obojêtnie jak¹, na przyk³ad ze wzglêdu na p³eæ… Teraz mówimy o p³ci, ale mo¿e kie-
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dyœ, je¿eli dalej bêdziemy chcieli ci¹gn¹æ te parytety, bêdziemy mówili na przyk³ad o wieku,
o tym, ¿e tylu musi byæ w takim wieku, tylu w takim, mo¿e potem bêd¹ te¿ parytety dla osób niepe³nosprawnych. Jak widzimy, w parlamencie
jest i przedstawicielstwo kobiet, i przedstawicielstwo osób niepe³nosprawnych. Tak wiêc ci ludzie, którzy rzeczywiœcie s¹ aktywni w spo³eczeñstwie i którzy uzyskuj¹ poparcie wyborców, do
parlamentu siê dostaj¹. A teraz my jakby na si³ê
chcemy przeforsowaæ coœ, co w moim przekonaniu nie jest dobre.
Ponadto chcia³bym zwróciæ uwagê na jeszcze
jedn¹ sprawê, tak¹ ju¿ zupe³nie techniczn¹. Otó¿
my mówimy w tej ustawie o 35%. Wiêc proszê mi
powiedzieæ, jak rozwi¹zaæ problem okrêgu trzymandatowego. Kandyduj¹ trzy osoby, wiêc w tym
okrêgu niemo¿liwe jest spe³nienie tych warunków. Bo jedna osoba to jest 33,3%, a my mówimy
o 35%. Czyli stajemy przed problemem nie do rozwi¹zania, je¿eli jest to trzymandatowy okrêg. Po
przyjêciu tej ustawy nie da siê zg³osiæ trzech kandydatów.
Mo¿na posun¹æ siê jeszcze dalej. Byæ mo¿e ktoœ
zarzuci, ¿e taka sytuacja nie bêdzie mia³a miejsca, ale nigdy tej pewnoœci nie mo¿emy mieæ. A co,
je¿eli w jakimœ okrêgu panie lub te¿ panowie nie
bêd¹ chcieli braæ udzia³u w wyborach? Wtedy nie
bêdzie mo¿na zarejestrowaæ ¿adnej listy, bo nie
bêd¹ zachowane parytety. Czy wówczas w tym
okrêgu wybory siê nie odbêd¹?
Myœlê, ¿e na te pytania musimy odpowiedzieæ
jeszcze przed g³osowaniem, bo inaczej sami sobie
zrobimy problem, problem natury technicznoprawnej. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ senator Rotnick¹.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni
Koledzy Senatorowie!
Z wielk¹ nadziej¹ podchodzi³am do tej mównicy, s¹dz¹c, ¿e nie powtórzy siê znowu zbiór wszystkich znanych ju¿ argumentów przeciwko temu,
i¿by na listach wyborczych do organów w³adzy zastosowaæ odpowiednie kwoty, bo nie mówiê „parytety”, tylko kwoty dla poszczególnych typów p³ci.
Tak siê sk³ada, ¿e w tej chwili…
(Senator Stanis³aw Karczewski: S¹ tylko dwie.)
No, mo¿na by siê sprzeczaæ, czy s¹ tylko dwie,
bo wiemy te¿ o hermafrodytach i to nie jest, powiedzmy, nasz wymys³, tylko jest to sprawa biologii.
(Senator Ryszard Bender: Odkrycie kopernikañskie.)
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No nie odkrycie kopernikañskie, tylko uœciœlenie, Panie Senatorze.
Chcia³abym przyznaæ siê, ¿e pocz¹tkowo sprawa parytetów czy sprawa kwot by³a dla mnie doœæ
obojêtna, poniewa¿ w moim ¿yciu i w mojej karierze na ten element nie zwraca³am uwagi. Ale gdy
przyjrza³am siê dobrze temu, co siê dzieje w ró¿nych gremiach decyzyjnych, co siê dzieje w ró¿nych miejscach pracy, co siê dzieje w³aœnie
w sprawie udzia³u kobiet w ¿yciu publicznym,
w ¿yciu spo³ecznym, to siê okaza³o, ¿e kobiety
w wielu miejscach – bo nie wszêdzie i nie we wszystkich, ¿e tak powiem, towarzystwach czy spo³ecznoœciach – s¹ spychane na margines ¿ycia.
Opowiadanie o tym, ¿e my kobiety szanujemy i je
wielbimy, ¿e je kochamy, ¿e je nosimy na rêkach,
ca³ujemy po rêkach, ale im nie pomagamy, tylko
zostawiamy je w domu po to, ¿eby pilnowa³y domowego ogniska, nie jest po prostu tym, o co
wspó³czesnym kobietom chodzi.
(Senator Jan Rulewski: Co drugi sklep w Polsce
jest dla kobiet.)
Panowie mog¹ siê domagaæ, ¿eby by³y te¿ sklepy dla mê¿czyzn.
Chcia³abym teraz ustosunkowaæ siê do kilku
wypowiedzi moich kolegów.
Otó¿ senator Janek Rulewski mówi³ o tym, ¿e
trzeba by kobietom u³atwiæ ¿ycie, je¿eli by³yby
parlamentarzystkami, mianowicie uregulowaæ
sprawê urlopu macierzyñskiego, bowiem brakuje
tu stosunku pracy. Mam nadziejê, ¿e jak kobiety
by³yby w wiêkszoœci w tym parlamencie, uregulowa³yby tê sprawê.
Senator Piotrowicz mówi o balansowaniu na
granicy prawa. Ja siê dziwie, ¿e tak niejednoznacznie podchodzi do ró¿nych rodzajów ustaw. Kiedy procedowaliœmy nad ustaw¹ o dopalaczach, to
o ile dobrze pamiêtam, te¿ by³a mowa o balansowaniu na granicy prawa, ale wówczas pan i ca³a
formacja po prawej stronie sali poparliœcie tê
ustawê. Czyli jest to okazjonalnoœæ w rozstrzyganiu spraw na tak b¹dŸ na nie.
I teraz jaka jest rola kobiet, ¿e brakuje diagnozy…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To siê oka¿e…)
A co dotychczas zrobiono? Wiele formacji politycznych by³o u sterów. I powiem, ¿e za czasów
formacji tak znienawidzonej przez wielu z nas by³y ¿³obki, by³y ¿³obki przy zak³adach pracy, by³o
wiêcej u³atwieñ ni¿ potem, w okresie lat dziewiêædziesi¹tych, a zw³aszcza w okresach, kiedy u steru by³a formacja przypisuj¹ca kobietê g³ównie do
ogniska domowego.
Jeszcze jedna sprawa. Umieszczenie dowolnego osobnika, czy to p³ci ¿eñskiej, czy p³ci mêskiej,
na liœcie wyborczej nie gwarantuje jeszcze wyboru. To dopiero cechy osobowoœciowe, sposób prowadzenia kampanii, a mo¿e tak¿e i wiara przedstawicieli danej p³ci w to, ¿e ta osoba coœ konkretnego zrobi – dopiero to wszystko zadecyduje
o tym, ¿e oddamy na ni¹ g³os. To mo¿e tyle.
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A je¿eli chodzi o jednomandatowe okrêgi wyborcze do Senatu, o to, czy kobiety… Myœlê, ¿e g³ówn¹ rolê do spe³nienia maj¹ tutaj partie. Partia,
która stawia na kobiety, wystawi, ¿e tak powiem,
kobiety na kandydatów do Senatu. Zreszt¹ nie
trzeba szukaæ tak daleko, bo to samo mo¿e dotyczyæ okrêgów, w których s¹ wybory bezpoœrednie.
I proszê zwróciæ uwagê, ¿e w samorz¹dach pomocniczych na szczeblu gmin wiejskich bardzo
aktywne s¹ kobiety, które pe³ni¹ rolê so³tysów. To
one czêsto s¹ tak¹ si³¹ sprawcz¹ w przypadku
wielu bardzo ciekawych inicjatyw powstaj¹cych
na poziomie samorz¹du lokalnego. Tak wiêc nie
mówmy o tym, ¿e my ¿¹damy czegoœ konkretnego,
ja osobiœcie niczego nie ¿¹dam. Chodzi o to, ¿eby
zachêciæ kobiety… Chodzi o to, ¿eby one wiedzia³y, ¿e maj¹ tak¿e wasze wsparcie, wsparcie mê¿czyzn, ¿e pozwolicie im realizowaæ siê nie tylko
w ¿yciu domowym, nie tylko w ¿yciu spo³ecznym,
nie tylko w ¿yciu gospodarczym, gdzie czêsto prowadz¹ jednoosobow¹ firmê, ¿eby wspomóc bud¿et domowy, ale tak¿e w tej tak zwanej wy¿szej
sferze, w sferze polityki. Je¿eli to siê nie uda, to zawsze jest czas, ¿eby odst¹piæ od pewnych sformu³owañ, przecie¿ nierzadko to czynimy.
Wracaj¹c do balansowania na granicy prawa,
powiem, ¿e s¹ opinie, w których prawnicy powo³uj¹ siê na konwencje podpisane przez nasz kraj
w sprawie równouprawnienia p³ci, i do nich tak¿e
warto zajrzeæ, warto siê nimi podeprzeæ, jeœli chodzi o argumenty „za”, a nie o argumenty „przeciw”.
Ja ju¿ nie bêdê zabieraæ wiêcej g³osu. W ka¿dym
razie by³oby mi mi³o, gdyby w wyniku tej dyskusji
nie deprecjonowano kobiet i pozwolono im siêgaæ
po te miejsca, które dotychczas w wiêkszoœci zajmowali panowie. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Serdecznie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Ja w zasadzie zgadzam siê ze wszystkim, co powiedzia³a pani senator, tylko wyci¹gam z tego odmienne wnioski. To, o czym pani senator wspomina³a, te wszystkie negatywne sytuacje, które dotykaj¹ kobiet, nie s¹ niczym innym jak przejawem
dyskryminacji. A muszê stanowczo powiedzieæ, ¿e
ja jestem przeciwny jakiejkolwiek dyskryminacji,
mówiê to, ¿eby to by³o jasne. O takich sprawach
jest mi niezrêcznie mówiæ, jako ¿e jestem mê¿czyzn¹ i mogê byæ pos¹dzany o stronniczoœæ, ale
proszê mi wierzyæ, ¿e… Ja mam ¿onê, mam córki

i nie chcê, ¿eby one by³y Ÿle traktowane w tym spo³eczeñstwie, nie chcê, ¿eby nie by³y traktowane na
równi z innymi, ale nie uwa¿am, ¿e tego rodzaju
przepis za³atwia sprawê. Ma³o tego, bojê siê, ¿e
podnosz¹c tê kwestiê, stwarzamy wra¿enie, jakoby w naszym kraju znowu pojawi³ siê problem pewnej walki. Mnie siê to Ÿle kojarzy. Przecie¿ jeszcze nie tak dawno przerabialiœmy walkê klas, bo
zak³adano, ¿e spo³eczeñstwo zawsze musi walczyæ z czymœ lub przeciwko komuœ. Nie
chcia³bym, ¿ebyœmy tamt¹ walkê, któr¹ na szczêœcie od³o¿yliœmy do lamusa, dziœ zamienili na walkê p³ci, bo uwa¿am ¿e jest to niepotrzebne. Przecie¿ my wspó³istniejemy. Nam, przynajmniej
mnie, a myœlê, ¿e i wiêkszoœci mê¿czyzn, bliska
jest dobra pozycja kobiet. Ja nie chcia³bym nieszczêœcia dla mojej ¿ony i dla moich córek. Pani
senator wspomnia³a o tym, ¿e w przypadku ustawy o dopalaczach nie reagowaliœmy na to, ¿e ona
by³a na granicy prawa. Ale przecie¿ my mówiliœmy, ¿e ta ustawa jest z³a jako akt prawny, ¿e ona
ma wiele wad. Jednak wtedy przede wszystkim
mieliœmy takie intencje, ¿eby podj¹æ zdecydowan¹ walkê z dopalaczami, wszyscy byliœmy tym zainteresowani i to przes¹dzi³o o tym, ¿e na dalszy
plan zesz³y nasze zastrze¿enia dotycz¹ce w³aœnie
niekonstytucyjnoœci pewnych rozwi¹zañ. Ale takie zastrze¿enia by³y. To oczywiœcie nie zmienia
faktu, ¿e jesteœmy zdeterminowani, jeœli chodzi
o walkê z dopalaczami, jednak chodzi równie¿
o to, ¿eby akt prawny spe³nia³ wszystkie wymogi.
Zreszt¹ jak siê okazuje, nasze zastrze¿enia by³y
wtedy zasadne, bo dziœ pojawiaj¹ siê pewne problemy.
Kolejna kwestia to… Jak pani senator wspomnia³a, umieszczenie na liœcie nie gwarantuje
sukcesu. No, oczywiœcie, ¿e nie. I dlatego nie
chcielibyœmy uprawiaæ fikcji, ¿e oto za³atwiamy
sprawy kobiet, bo gwarantujemy im wpis na liœcie. Nie. Jestem takiego zdania, ¿e kobietom takich forów nie potrzeba. Potrzeba im… Tu nawi¹¿ê równie¿ do tego, o czym wspomnia³a pani
senator, ¿e jest tyle wspania³ych kobiet na stanowiskach so³tysów. Zgoda, ale tam nie ma przecie¿ ¿adnych parytetów, czyli o tym decydowa³y
zupe³nie inne wzglêdy, nie parytet, tylko to, ¿e
one na takim stanowisku mog³y godziæ swoje
obowi¹zki z obowi¹zkami so³tysa. Aktywnoœæ
w sferze polityki jest obarczona powa¿nymi problemami, na razie jednak nie rozwi¹zaliœmy tych
problemów i nie u³atwiliœmy kobietom… Niedawno przecie¿ pokazywali w telewizji, jaki problem
maj¹ kobiety, pos³anki matki karmi¹ce dzieci.
I ka¿da kobieta zdaje sobie sprawê z tego, ¿e je¿eli
pójdzie do parlamentu… Te problemy nie s¹ rozwi¹zane. Tak wiêc podejmujmy takie dzia³ania,
takie ustawy, które ul¿¹ kobietom i stworz¹ im
realne, a nie fikcyjne mo¿liwoœci uczestniczenia
w ¿yciu publicznym. I oto w³aœnie mi chodzi.
Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Krajczego.

Senator Norbert Krajczy:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Jestem za. Jako ginekolog po³o¿nik praktycznie, ¿e tak powiem, ¿yjê z kobiet. W zwi¹zku z tym,
co w³aœciwie z³ego mogê powiedzieæ na ten temat?
(Weso³oœæ na sali)
Drodzy Pañstwo, dziêki uprzejmoœci…
(G³os z sali: …Etatowym senatorem.)
Nie, nie jestem etatowym senatorem.
Dziêki uprzejmoœci pana marsza³ka jako przewodnicz¹cy Polsko-Fiñskiej Grupy Parlamentarnej by³em w Helsinkach. I wiedz¹c, ¿e ten temat
bêdzie tutaj poruszany, zada³em pytanie dotycz¹ce parytetu. A w Finlandii prezydentem jest
kobieta, premierem jest kobieta, przewodnicz¹c¹
Izby jest kobieta, pierwszym biskupem jest kobieta… O ma³y w³os nie zosta³em pobity. Oni tego nie
znaj¹.
I jeszcze jedna dygresja, nie chcê przeci¹gaæ.
W latach siedemdziesi¹tych w s³u¿bie zdrowia
przerabialiœmy jedn¹ kwestiê. Na mocy ustawy
panie w jakiœ sposób wyegzekwowa³y, ¿e 50%
osób na listach przyjêtych do zawodu lekarskiego, to bêd¹ kobiety. To siê utrzyma³o dwa lata. Tak
jak pan senator Piotrowicz, ja te¿ mam ¿onê, te¿
mam córkê, równie¿ w zawodzie prawniczym,
i one nie chc¹, ¿eby za nie decydowaæ. Niemniej jednak… Na galerii siedz¹ panie, bij¹ brawo, pani
senator sprawozdawca te¿ jest sympatyczna…
No, generalnie jestem za, tylko czy o to w tym
wszystkim chodzi? Wszystkiego najlepszego. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
A z jakiej okazji te ¿yczenia?
(G³os z sali: Z okazji podjêcia tej ustawy.)
(G³os z sali: ¯yczenia œwi¹teczne.)
Rozumiem, sk³adaliœmy sobie dzisiaj ¿yczenia
œwi¹teczne, ale tego nigdy za wiele.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ja oczywiœcie równie¿ jestem za tym, ¿eby kobiety w wiêkszym stopniu uczestniczy³y w ¿yciu
politycznym, tylko, proszê pañstwa, takiej sytuacji nie mo¿na tworzyæ w sposób sztuczna, bo to by
by³a hipokryzja. Je¿eli chce siê, ¿eby kobiety mia-
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³y wiêkszy udzia³ w ¿yciu politycznym, to najpierw
nale¿y im stworzyæ odpowiednie warunki. Nie mo¿e byæ tak, ¿e nie ma wystarczaj¹cej liczby ¿³obków, przedszkoli, ¿e nie ma wystarczaj¹cej opieki
ze strony s³u¿by lekarskiej, ¿e kobiety s¹ nierówno traktowane w pracy – jest udowodnione, ¿e ich
zarobki s¹ ni¿sze w porównaniu z zarobkami mê¿ów – a jednoczeœnie, jeszcze z ryzykiem naruszenia konstytucji, wprowadza siê w sztuczny sposób pewnego rodzaju parytet. Nie têdy droga, to
do niczego nie prowadzi. Proszê pañstwa, to jako
¿ywo przypomina mi historyczn¹ sytuacjê, kiedy
królowi Ludwikowi XVI doniesiono, ¿e ludzie nie
maj¹ chleba. On na to odpowiedzia³: to dajcie im
ciastka do jedzenia. Tak samo proponuje siê tutaj. Kobiety nie maj¹ zagwarantowania godnych
warunków ¿ycia i godnej pozycji w rodzinie, a proponuje im siê parytety na listach wyborczych.
Przy czym nie chcê ju¿ tutaj wspominaæ o tym, jakie to niesie ryzyko ró¿nego rodzaju nacisków,
kombinacji, bo mogê sobie bardzo ³atwo jako prawnik wyobraziæ sytuacjê, ¿e by okreœlony komitet
wyborczy straci³ szansê na umieszczenie go
wœród wystawiaj¹cych listê, wystarczy wy³uskaæ
parê kobiet umieszczonych na tej liœcie i ca³a lista
pada, bo nie ma 35%, które siê proponuje. Ale mo¿e tak to widzê przez pryzmat zdolnoœci Polaków
do tworzenia ró¿nego rodzaju sytuacji prawnych,
czasami niespodziewanych, które pozwalaj¹ bardzo dobrze manipulowaæ instytucjami sk¹din¹d
stworzonymi do ca³kiem innych celów. Dlatego
by³bym tutaj bardzo ostro¿ny i apelowa³bym o to,
¿eby naprawdê nie uprawiaæ hipokryzji politycznej. Najpierw twórzmy ustawodawstwo, które bêdzie prorodzinne, a tym samym prokobiece, a dopiero potem biadajmy nad tym, ¿e kobiety nie
chc¹ uczestniczyæ w ¿yciu politycznym. Bo prawdziwa przyczyna tego, ¿e nie uczestnicz¹, nie tkwi
w rozwi¹zaniach prawnych dotycz¹cych wyborów, tylko w tym, ¿e siê rzeczywiœcie o interes rodziny i kobiet nie dba.
Ja sam by³em œwiadkiem tego, kiedy zg³asza³em ró¿nego rodzaju inicjatywy prorodzinnych
rozwi¹zañ, chocia¿by podatkowych, w których
chodzi³o o to, ¿eby osoba zatrudniaj¹ca ma³¿onka
mog³a wliczyæ wyp³acane wynagrodzenie do kosztu prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Pad³
ten projekt, pad³a ca³a masa innych projektów,
chocia¿by zwi¹zanych z tym, ¿eby podwy¿szyæ
kwotê dochodu na osobê, której osi¹gniêcie powoduje utratê zasi³ku rodzinnego. To te¿ do tej pory nie zosta³o zrealizowane. Skutek jest taki, ¿e
zamiast szeœciu milionów dzieci, na które pobierano zasi³ek rodzinny, teraz mamy dwa miliony.
No, o czym my mówimy? Proszê pañstwa, naprawdê, nie b¹dŸmy hipokrytami i rozs¹dzajmy
sprawy w sposób zgodny z rzeczywistoœci¹, a nie
twórzmy jakichœ zas³on dymnych jedynie po to,
¿eby siê wykazywaæ, jacy to jesteœmy wspaniali,
jacy demokratyczni i jak chcemy równo traktowaæ
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kobiety. Równe traktowanie kobiet przejawia siê
przede wszystkim w tworzeniu im w³aœciwych warunków do normalnego funkcjonowania w ¿yciu
rodzinnym, w ¿yciu zawodowym, w daniu im wynagrodzenia równego wynagrodzeniom mê¿czyzn, a nie w tworzeniu pewnych rozwi¹zañ, które s¹ jedynie atrap¹. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I proszê o zabranie g³osu pana senatora Bendera.

Senator Ryszard Bender:
Wysoki Senacie!
Ta kwestia rzeczywiœcie przyku³a nasz¹ uwagê
mo¿e nadmiernie, mimo ¿e ka¿dy Polak wzglêdem
niewiast stara siê byæ szarmancki, ¿e u¿yjê tego niepolskiego wyrazu, i wiemy, jak cenimy Polki, matki
Polki, ile nasze dzieje zawdziêczaj¹ matkom Polkom. Ile jest zas³ug niewiast w tym, ¿e my dzisiaj
mamy odzyskan¹ niepodleg³oœæ, to jest oczywiste.
S¹dzê, ¿e nikt nie mia³by nic przeciwko temu,
¿eby w naszej Izbie kiedyœ zasiad³a nawet po³owa
czy wiêcej niewiast, ale, jak mówili niektórzy koledzy senatorzy, trzeba stworzyæ warunki, by te niewiasty – bez ujmowania im mo¿liwoœci ¿ycia rodzinnego, ma³¿eñskiego i domowego – mia³y mo¿liwoœæ i chêci dzia³ania w ¿yciu publicznym. To ¿ycie musi stworzyæ takie potrzeby.
Zwróæmy uwagê na to, co tutaj mówiono.
W wielu wsiach – mo¿e nie w wiêkszoœci, ale warto
by³oby to zbadaæ – so³tysami s¹ niewiasty, czêsto
s¹ wójtami, ale to, co dalej, zostawiaj¹ mê¿om.
Zwróæcie panie uwagê, ¿e one czêsto szczyc¹ siê
tym, kim s¹ mê¿owie, a niejednokrotnie to one pomog³y mê¿om te stanowiska zaj¹æ. No, musi byæ
jakaœ rzeczywista potrzeba.
Ja z ramienia Rady Europy by³em ponad miesi¹c temu w Azerbejd¿anie i by³em zaskoczony.
Kraj w wiêkszoœci muzu³mañski, prawie w 100%,
no, mo¿e niezupe³nie. Byliœmy w ró¿nych punktach wyborczych, prawie w ka¿dym z nich by³o
oko³o po³owy niewiast, a w wielu wiêcej. W ostatnim, który odwiedziliœmy, by³y same niewiasty.
Same niewiasty w kraju muzu³mañskim. Bo by³a
taka potrzeba, to nie by³o zadekretowane. Byæ mo¿e mê¿czyŸni zajmuj¹ siê tam innymi materiami,
w zwi¹zku z tym one wysz³y przed mê¿czyzn, wesz³y do ¿ycia publicznego. Mo¿e mê¿czyŸni byli
skupieni na czymœ innym, na czymœ, co ich to¿samoœæ narodowa, religijna, kulturowa wskazywa³a.
Chcê, Wysoki Senacie, poruszyæ inn¹ kwestiê.
S³ysza³em taki g³os, ¿e w ostatnich wyborach samorz¹dowych zwyciêzc¹ by³a partia ludzi, którzy
oddali karty niewa¿ne, zreszt¹ media elektronicz-

ne, prasa te¿ to podjê³y i mówi¹ w³aœnie o partii
kart niewa¿nych. Rzeczywiœcie od czasu, gdy do
sejmików zaczêto wybieraæ, a nie konstruowaæ
ich gremia w poprzedni sposób, w niektórych województwach, w niektórych okrêgach wyborczych
jest ponad 10% g³osów niewa¿nych. Teraz wed³ug
ró¿nych statystyk, które media podaj¹, jest prawie regularnie 10-12%. No, na coœ to wskazuje.
Trzeba nie tylko zastanowiæ siê nad tym, czy to
sprawa niewiast, mówi¹c ¿artobliwie, czy mê¿czyzn, ale staraæ siê dojœæ do tego, czy sprawiaj¹
to te skomplikowane p³achty, na których siê stawia znaczki, czy nie da siê u¿yæ jakichœ innych
kartek, które w prostszy sposób mo¿na by³oby
wk³adaæ do urny, ale nie tylko. Ktoœ, kto jest bieglejszy ode mnie w dyscyplinach œcis³ych, powiedzia³ mi, ¿e tutaj jest problem informatyków. Informatycy bior¹ te dane z punktów wyborczych,
przekazuj¹ je dalej, jako fachowcy. No, niekiedy
mog¹ to robiæ jakoœ bez zaanga¿owania wewnêtrznego, wystarczy pope³niæ czeski b³¹d, jak wiemy, mo¿na przestawiæ liczby. Nieraz mnie samemu siê to zdarza, muszê kontrolowaæ parê razy,
jak robiê takie wyliczenia.
Czy zatem, ¿eby by³a zupe³na jasnoœæ, nie mo¿na by³oby – ja przedstawiam takie hipotezy, zw³aszcza pod rozwagê komisji wyborczej, ¿eby to uzmys³owiæ – w tych gronach informatyków, fachowców, którzy przekazuj¹ te dane dalej, zapewniæ proporcjonalnego udzia³u przedstawicieli
pewnych ugrupowañ, tych, z których osoby kandyduj¹? Wtedy mo¿na by³oby jakoœ te ró¿ne przypuszczenia – bo nie ukrywam, ¿e takie przypuszczenia s¹, nieraz id¹ce hen, hen, daleko i niepotrzebnie – zamkn¹æ. Czy nie mo¿na by³oby wiêc
jurydycznie, legislacyjnie sprawiæ, ¿eby takie osoby – przecie¿ ugrupowania maj¹ równie¿ ludzi
bieg³ych w informatyce – mog³y byæ odpowiednio
reprezentowane, po to, a¿ebyœmy nie ¿yli w przekonaniu, niezupe³nie s³usznym czy ca³kowicie
nies³usznym, ¿e mog¹ byæ jakieœ cuda nad urn¹?
Skoñczy³em. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Dobkowskiego.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ja jestem jak najbardziej za zwiêkszeniem
udzia³u kobiet w ¿yciu publicznym. Mam ¿onê,
mam trzy doros³e córki, nie mam syna…
(Weso³oœæ na sali)
…mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e by³bym nawet osobiœcie zainteresowany, ¿eby kobiety bra³y wiêkszy
udzia³ w ¿yciu publicznym. Kobiety s¹ bardzo wa¿ne w polityce, bo maj¹ intuicjê, s¹ na pewne rzeczy
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bardziej wyczulone ni¿ my, my jesteœmy bardziej
gruboskórni, a one potrafi¹ odgadn¹æ myœli cz³owieka nawet po grymasie twarzy, po jakiejœ zmarszczce, a my tego nie potrafimy. Ale myœlê, ¿e ktoœ,
kto tê ustawê wymyœli³ i ¿¹da parytetów, chce wiêkszej liczby kobiet na listach wyborczych, tego celu
nie osi¹gnie, a bedzie wrêcz przeciwnie.
Ja mogê powiedzieæ, ¿e przed tymi wyborami
samorz¹dowymi uda³o mi siê namówiæ kilka czy
nawet kilkanaœcie kobiet do startu na listach wyborczych. I z tych namówionych przeze mnie kobiet jedna jest w tej chwili w sejmiku województwa, a druga w powiecie. Ta w sejmiku wesz³a
z trzeciego miejsca. Z pierwszego i z drugiego nikt
nie wszed³, a ona wesz³a z trzeciego. Do powiatu
te¿ wesz³a jedna pani. A, i do rady miasta te¿ wesz³a, i te¿ z trzeciego miejsca. Znowu z pierwszego
i z drugiego nikt nie wszed³, a ona z trzeciego wesz³a. Ale gdyby te parytety by³y takie jak te, które
s¹ teraz proponowane, to s¹dzê, ¿e ¿adna z tych
kobiet by nie by³a teraz radn¹, poniewa¿, jak wiadomo, im wiêcej osób z danej grupy kandyduje –
niekoniecznie kobiet, ale w ogóle z danej grupy,
czy to m³odzie¿y, czy osób z jakiegoœ innego œrodowiska – a wiêc im wiêcej jest tych osób na liœcie,
tym mniejsze s¹ szanse tej grupy. Gdybym by³
z³oœliwy i chcia³ na przyk³ad wyeliminowaæ kobiety z ¿ycia politycznego, to zaproponowa³bym im
70% albo nawet 80%, a 20% mê¿czyznom. Wtedy
tylko nieliczne, bardzo wybitne kobiety dosta³yby
siê do parlamentu, do danej rady czy w ogóle na
dane stanowiska, a mê¿czyŸni weszliby prawie
wszyscy. A wiêc s¹dzê, ¿e nie têdy droga. Je¿eli
naprawdê chcemy zwiêkszyæ liczbê kobiet, które
skutecznie by zwalczy³y i wesz³y do danych gremiów, to nie powinniœmy tych parytetów uchwalaæ. Raczej powinniœmy promowaæ dobre kobiety,
które siê do tego nadaj¹ i które same czuj¹ tak¹
potrzebê, i wtedy umieszczaæ je jak najwy¿szej na
listach wyborczych, ¿eby mia³y wiêksze szanse.
Bo je¿eli na przyk³ad na trzech czy czterech pierwszych miejscach bêd¹ mê¿czyŸni, a potem same
kobiety, to wiadomo, ¿e g³osy na kobiety siê rozbij¹ i wtedy ¿adna z nich nie wejdzie, chyba ¿e bêdzie wœród nich jakaœ wybitna postaæ, która wszystkich przebije. Tak ¿e myœlê, ¿e ktoœ, kto wystêpuje z tym projektem ustawy, raczej nie chce tego,
¿eby naprawdê zwiêkszyæ udzia³ kobiet w ¿yciu
publicznym, tylko wrêcz odwrotnie, chce ten
udzia³ zmniejszyæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Krajczego o zabranie
g³osu. Drugi raz, tak?
(Senator Norbert Krajczy: Drugi raz.)
Proszê.
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Senator Norbert Krajczy:
Panie Marsza³ku, tak, drugi raz. Dziêkujê.
Ja krótko, dos³ownie kilka s³ów. Po konsultacji
z panem senatorem Karczewskim chcia³bym powiedzieæ, ¿e faktycznie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Ja w³aœnie
chcia³em to samo panu powiedzieæ, ¿e na akademii medycznej z tymi parytetami by³o odwrotnie.)
Tak, w³aœnie to chcia³em powiedzieæ.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: To dla mê¿czyzn by³o…)
W³aœnie chcia³em to wyjaœniæ, ¿e to chodzi³o
o panów, ale Trybuna³ po dwóch latach stwierdzi³,
¿e to jest rozwi¹zanie niekonstytucyjne, w zwi¹zku z tym pewne rzeczy odwrócono.
(Senator Stanis³aw Karczewski: I zlikwidowano
parytety dla mê¿czyzn.)

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

Senator Mariusz Witczak:
Nie wszystkie kobiety maj¹ takie szczêœcie, ¿e
mog¹ mieæ takich promotorów jak senator Dobkowski, zatem ta ustawa na pewno siê przyda.
Ja chcê tylko powiedzieæ o trzech kwestiach istotnych w kontekœcie prawnym. Rzeczywiœcie jest
tak, ¿e parytety opisane s¹ w dwóch ustawach
i w kodeksie wyborczym, który pewnie bêdzie siê
nazywa³ „prawo wyborcze”, czyli w tej ustawie. Tyle ¿e to jest sytuacja o tyle wyj¹tkowa, ¿e mamy tu
do czynienia i z prawem, które jest pisane wniosek pos³ów, i z projektem obywatelskim, który
sta³ siê ustaw¹, no i nie jesteœmy w stanie w obecnym trybie legislacyjnym – tak¿e z uwagi na to, ¿e
kodeks wyborczy, prawo wyborcze, to zbiór wielu
przepisów – zdecydowaæ siê na to, by tylko w jednej ustawie uchwaliæ te zasady, poniewa¿ nie mo¿emy mieæ pewnoœci, która z ustaw wejdzie w ¿ycie, czyli zyska akceptacjê Sejmu i Senatu oraz
prezydenta. W zwi¹zku z tym sytuacja jest niew¹tpliwie wyj¹tkowa, no ale zdarza siê ona bardzo
rzadko i musimy to zaakceptowaæ. A wiêc skoro te
zasady s¹ to¿same i w jednej, i w drugiej ustawie,
to nic siê nie stanie, jeœli jedna ustawa wygasi
drug¹, to znaczy je¿eli tylko jedna z tych ustaw
wejdzie w ¿ycie. To po pierwsze.
I druga rzecz. Rzeczywiœcie istotn¹ kwesti¹ s¹
parytety w okrêgach i w wyborach tylko do rad powiatów, to znaczy w okrêgach, o których ustawa
mówi, ¿e mo¿e byæ w nich od trzech do dziesiêciu
mandatów. Czyli teoretycznie mo¿e byæ tam tak,
¿e bêdzie okrêg trzymandatowy. Praktyka pokazuje, ¿e takie sytuacje to wyj¹tki, niemniej jednak
wystêpuj¹. Jest przygotowana w tej sprawie poprawka, ona powinna te kwestie rozstrzygn¹æ, bê-
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dziemy nad ni¹ g³osowaæ na posiedzeniu po³¹czonych komisji. Krótko mówi¹c, trzeba zastosowaæ
zasadê, ¿e w takiej wyj¹tkowej sytuacji musia³by
byæ w takiej trójce przynajmniej jeden mê¿czyzna.
Koñcz¹c, powiem, ¿e nie podzielam pogl¹du
pana senatora Cichonia, i¿ mog¹ byæ jakieœ problemy zwi¹zane z podkupywaniem kobiet czy rozbijaniem listy. Proszê pamiêtaæ o tym, ¿e dostosowanie siê do parytetów dotyczy komitetów wyborczych. To komitety musz¹ zadbaæ o to, ¿eby te parytety by³y spe³nione. I te parytety musz¹ byæ
spe³nione podczas rejestracji listy. To znaczy nie
jest tak, ¿e lista zostanie zg³oszona i zarejestrowana, a nastêpnie kobiety siê z niej wycofaj¹, a wiêc
ta lista przestanie funkcjonowaæ w zwi¹zku z tym,
¿e straci³a swoj¹ wartoœæ parytetow¹. Nie bêdzie
takiej sytuacji. Parytety s¹ wymagane do zg³oszenia i nie ma tego zagro¿enia, o którym pan mówi.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Czes³aw Ryszka z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji
do protoko³u*.
Informujê równie¿, ¿e wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie Piotrowicz i Gruszka.
Zamykam dyskusjê.
Informujê te¿, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro
o godzinie 12.00.
I krótka informacja porz¹dkowa. Obradujemy
dzisiaj do zakoñczenia punktu szesnastego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych i niektórych innych jednostkach sektora finansowego. Po nim og³oszê przerwê, podczas której zbior¹ siê komisje. A jutro rozpoczynamy o 9.00, od punktu siedemnastego. I o godzinie
12.00 bêdzie g³osowanie nad tym, co zdo³amy zrobiæ do tego czasu, przynajmniej dzisiaj, a wiêc na
pewno do punktu szesnastego w³¹cznie. Je¿eli
uda nam siê przygotowaæ jeszcze jakieœ inne ustawy do przeg³osowania, to oczywiœcie wejd¹ one
pod g³osowanie, które rozpocznie siê o godzinie
12.00. Tyle informacji porz¹dkowych.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu mate-

* Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.

ria³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1064,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1064A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodowej, pana senatora Waldemara Kraskê, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej zwi¹zane
z procedowaniem projektu ustawy o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w celu wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Nowelizacja ustawy zawiera przepisy dostosowuj¹ce prawo polskie do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.
Do pracy w podkomisjach w Sejmie zaproszeni
zostali przedstawiciele wielu organizacji pozarz¹dowych propaguj¹cych strzelectwo, miêdzy
innymi Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeñstwa
Obywateli, Polskie Stowarzyszenie Rusznikarzy
i Dystrybutorów Broni, Fundacja Rozwoju Strzelectwa, Polski Zwi¹zek Strzelecki, Polski Zwi¹zek
Strzelectwa Sportowego, Liga Obrony Kraju, Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Stowarzyszenie
Strzelectwa Historycznego, Polski Zwi¹zek £owiecki i inne organizacje, które na co dzieñ zajmuj¹ siê sprawami strzelectwa.
Opiniowana ustawa zmienia ustawê z dnia 21
maja 1999 r. o broni i amunicji oraz ustawê z dnia
22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹
oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Celem tej ustawy jest
transpozycja do polskiego systemu prawnego nowych dyrektyw Rady – mogê wymieniæ te dyrektywy, ale, ¿eby pañstwa nie zanudziæ, przejdê dalej –
oraz wprowadzenie innych zmian wynikaj¹cych
z dotychczasowej praktyki stosowania przepisów
zmienianych ustaw.
Opiniowana ustawa w zakresie ustawy o broni
i amunicji miêdzy innymi wprowadza nowe definicje amunicji, broni palnej, istotnych czêœci broni
palnej i pneumatycznej oraz wprowadza europejsk¹ kartê broni palnej. Okreœla rodzaje broni
i amunicji szczególnie niebezpieczne. Wprowadza
przyk³adowy katalog przyczyn uzasadniaj¹cych
wydawanie pozwolenia na broñ. Okreœla rodzaje
broni i amunicji, których posiadanie jest mo¿liwe
na podstawie pozwolenia na broñ. Dopuszcza
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mo¿liwoœæ nabywania broni lub amunicji z u¿yciem œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ.
Zmienia warunki, jakie musi spe³niæ osoba ubiegaj¹ca siê o wydanie pozwolenia na broñ. Wprowadza regulacje pozwalaj¹ce na uzyskanie zgody
przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej tak¿e do europejskich transakcji dotycz¹cych amunicji, obok ju¿ istniej¹cych uregulowañ odnosz¹cych siê do broni palnej. Ponadto wprowadza
rozwi¹zania u³atwiaj¹ce cudzoziemcom, obywatelom Unii Europejskiej, wwo¿enie i nabywanie
broni na terytorium Rzeczypospolitej.
W ustawie o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym nowelizacja zmienia definicjê obrotu
poprzez dodanie nowego elementu dzia³alnoœci poœrednika. Tym samym poszerza zakres koncesjonowania o dzia³alnoœæ doradcz¹ i kojarzenie partnerów handlowych. Potwierdza zasadê wy³¹czenia spod obowi¹zku uzyskania koncesji na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie obrotu broni¹ paln¹
pozbawion¹ cech u¿ytkowych oraz pozbawionymi
bojowych cech u¿ytkowych dzia³ami, czo³gami i innymi pojazdami wojskowymi, wojennymi jednostkami p³ywaj¹cymi i statkami powietrznymi. Znosi mo¿liwoœæ cofniêcia koncesji na obrót z powodu
przes³anki toczenia siê przeciwko przedsiêbiorcy
postêpowania w sprawach o umyœlne przestêpstwo, przestêpstwo skarbowe i wykroczenie.
Wprowadza obowi¹zek przekazywania ewidencji
materia³ów wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym po zakoñczeniu dzia³alnoœci przez przedsiêbiorcê ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki w celu dalszego przechowywania w ewidencji
przez okres kolejnych dwudziestu lat. Reguluje zasady zbycia towarów oraz zabezpieczenia dokumentacji i obiektów zwi¹zanych z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ w przypadku cofniêcia koncesji.
Wprowadza katalog podmiotów, które mog¹ dokonywaæ zakupu materia³ów wybuchowych, broni,
amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zmienia przepisy
dotycz¹ce znakowania broni palnej i amunicji.
Komisja Obrony Narodowej w dniu 10 grudnia
2010 r. po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu
proponuje wprowadzenie dwudziestu szeœciu poprawek przyjêtych przez komisjê i zawartych
w druku senackim nr 1064A.
Nale¿y dodaæ, ¿e w czasie prac w Sejmie ustawa
ta, która by³a projektem rz¹dowym, zosta³a gruntownie zmieniona poprzez wprowadzenie przez
pos³ów wielu zmian typowo merytorycznych. Podnoszony by³ wtedy te¿ problem wadliwego t³umaczenia dyrektywy Unii Europejskiej. Dla przyk³adu mogê przytoczyæ fragment t³umaczenia. S¹
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w nim wymienione „wojskowe pociski wybuchowe i granatniki”, a powinny byæ „pociski rakietowe i wyrzutnie”.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Obrony Narodowej prosi o przyjêcie wymienionej ustawy z zawartymi w podanym druku
poprawkami. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
spraw wewnêtrznych i administracji.
Czy pan minister Rapacki pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki: Je¿eli mo¿na…)
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Projekt rz¹dowy zmierza³ do dostosowania ustawy o broni oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie wytwarzania broni i amunicji do wymogów Unii Europejskiej, do prawa europejskiego. W trakcie prac parlamentarnych projekt zosta³ gruntownie przemodelowany. Strona
rz¹dowa zgadza³a siê na wiele propozycji zg³aszanych przez stowarzyszenia strzeleckie, patriotyczne. ZnaleŸliœmy pewien kompromis, który sprawi³,
¿e od ustawy dostosowuj¹cej do wymogów prawa
europejskiego doszliœmy do du¿ej zmiany. Tryb procedowania nad t¹ ustaw¹ spowodowa³, ¿e w trakcie
prac w komisji senackiej okaza³o siê, i¿ jest sporo
poprawek. Poprawki proponowane przez Komisjê
Obrony Narodowej s¹ zbie¿ne ze stanowiskiem
rz¹du, by³y wypracowane wspólnie, wiêc te poprawki popieramy. Tak ¿e chcielibyœmy ewentualnie poprosiæ o wsparcie tych poprawek i g³osowanie za
tym projektem z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du.
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Czy s¹ takie pytania?
Panie Ministrze, poproszê tutaj. S¹ pytania do
pana.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jaka jest liczba osób uprawiaj¹cych strzelectwo, ale sportowe, z wy³¹czeniem sportu myœliwskiego? Nie chodzi mi o strzelanie do dzika, tylko
o strzelectwo typowo sportowe. Jaka mniej wiêcej
jest to liczba w Polsce i w innych krajach? Bo z tego, co ja siê orientujê, w Polsce wygl¹da to wyj¹tkowo s³abo, a jest to sport, który mo¿e mieæ znaczny
wp³yw na obronnoœæ, na bezpieczeñstwo w ogólnym znaczeniu tego s³owa. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kieres chcia³ zadaæ pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, ju¿ kiedyœ siê tu upomina³em
o spójnoœæ rozwi¹zañ prawnych, kiedy nowelizujemy akty prawne. Innymi s³owy, chodzi o to, ¿eby
uwzglêdniaæ rozwi¹zania prawne zawarte w ustawach formalnie niezmienianych przy okazji nowelizacji danego projektu ustawy. Odnosi³bym siê
zw³aszcza do ustawy o cudzoziemcach. Czy analizowaliœcie pañstwo projekt tej ustawy na tle ustawy o cudzoziemcach i u¿ywanej tam terminologii
dotycz¹cej kategorii osób, które uzyskuj¹ w Polsce status zbli¿ony do statusu obywatela pañstwa polskiego? Chodzi o kategorie takie jak: rezydent d³ugoterminowy Unii Europejskiej, osoba
fizyczna korzystaj¹ca z ochrony czasowej, osoba
fizyczna, która ma tak zwany pobyt tolerowany
itd. Czy te¿ by³o po prostu tak, jak mi kiedyœ t³umaczy³ jeden z cz³onków rz¹du, ¿e musieliœmy
przepisaæ dyrektywê lub rozporz¹dzenie i nie mieliœmy wp³ywu na przyjêt¹ w projekcie ustawy terminologiê, bo tê terminologiê, któr¹ wprowadziliœmy do projektu ustawy narzuci³ nam akt tak
zwanego prawa wtórnego Unii Europejskiej? Moje
pytanie jest krótkie, mimo d³ugiego wstêpu: czy
analizowaliœcie pañstwo ten projekt ustawy na tle
ustawy reguluj¹cej status cudzoziemców w Polsce?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I ja mam pytanie do pana ministra.

Poprawka dziesi¹ta, która mówi o implementacji dyrektywy europejskiej, ³¹czy europejsk¹ kartê broni palnej z posiadanym zezwoleniem na
broñ. A co w sytuacji, gdy osoby maj¹ broñ, na
któr¹ nie jest wymagane pozwolenie? Jest broñ
na tak zwany proch czarny, broñ na przyk³ad z po³owy XIX wieku, na któr¹ trzeba mieæ zezwolenie,
jeœli dobrze pamiêtam. Ale s¹ zbieracze, osoby posiadaj¹ce broñ starsz¹ i chc¹ce uczestniczyæ czy
to w rekonstrukcjach, czy to w strzelaniu. Osoby
takie, zgodnie z t¹ poprawk¹, nie bêd¹ mog³y posiadaæ europejskiej karty broni palnej i w zwi¹zku
z tym nie bêd¹ mog³y swojej broni wywoziæ poza
granice Polski do innych krajów Unii Europejskiej. St¹d moje pytanie: co z tymi osobami? Czy
moje zastrze¿enia s¹ s³uszne, czy nie?
Ponadto europejska karta broni palnej nie jest
zwi¹zana z instytucj¹, tylko z osob¹ fizyczn¹. My
wprowadzamy rozwi¹zanie, w którym to organizacje strzeleckie, na przyk³ad polski zwi¹zek
strzelecki, a nie osoby fizyczne maj¹ zezwolenie,
tê europejsk¹ kartê broni. To znaczy, ¿e te osoby
bêd¹ mog³y korzystaæ z broni dlatego, ¿e bêd¹
mia³y dostêp do zwi¹zku. Ale zasadnicza sprawa
jest nastêpuj¹ca: czy pan minister przewiduje, ¿e
wspierana przez pana poprawka spowoduje, i¿
zbieracze, rekonstruktorzy nie bêd¹ mogli wyje¿d¿aæ z legalnie posiadan¹ broni¹, na któr¹ nie
trzeba mieæ pozwolenia. Dziêkujê. I proszê, jeœli
mo¿na, o odpowiedŸ na tych kilka pytañ.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:
Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce iloœci broni
sportowej, to wed³ug danych Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji na dzieñ 31 grudnia 2009 r. by³o zarejestrowanych ponad dwadzieœcia osiem tysiêcy jednostek broni i by³o wydanych czternaœcie tysiêcy pozwoleñ na posiadanie broni sportowej. Jeœli chodzi o broñ myœliwsk¹, to by³o ponad dwieœcie szeœædziesi¹t jeden
tysiêcy jednostek takiej broni i sto dwadzieœcia
osiem tysiêcy pozwoleñ. Pozwolenia na broñ sportow¹ posiada ponad czternaœcie tysiêcy… A nie,
to by³o w 2008 r. Czyli teraz mamy dok³adnie
czternaœcie tysiêcy piêæset osiemdziesi¹t szeœæ
pozwoleñ na broñ sportow¹.
Jeœli chodzi o pytanie pana profesora Kieresa
o spójnoœæ ustaw i terminologii, to nad projektem
rz¹dowym pracowa³ zespó³ ekspercki z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji, z Komendy G³ównej Policji i z innych resortów. S¹ to
ludzie, którzy pracuj¹ równie¿, miêdzy innymi,
nad aktami prawnymi dotycz¹cymi cudzoziemców, wiêc spójnoœæ powinna byæ zachowana. Je¿eli chodzi o sam¹ ustawê o broni, to nawi¹zywano do zmian wynikaj¹cych li tylko z dyrektywy
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i z aktualnie brzmi¹cej ustawy. W trakcie procedowania w Sejmie i w Senacie pojawi³o siê du¿o,
du¿o zmian, które spowodowa³y, ¿e ten aktualny
projekt, nad którym Wysoka Izba proceduje, jest
zupe³nie innym projektem ni¿ ten wypracowany
przez rz¹d. Oczywiœcie uwaga, ¿e terminologia powinna byæ spójna, jest absolutnie s³uszna. Ustawy w ¿adnej mierze nie powinny siê wykluczaæ, jednak ustawa o broni i amunicji jest szczególn¹ regulacj¹, która okreœla tylko pewien obszar
zwi¹zany z dostêpem do broni i z obrotem broni¹
i amunicj¹, terminologia w tym zakresie jest te¿
dosyæ specyficzna. Ale myœlê, ¿e rozbie¿noœci
z ustaw¹ o cudzoziemcach czy z innymi ustawami
nie bêdzie. Przynajmniej ja ich nie dostrzegam.
Byæ mo¿e w trakcie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kieres, proszê uprzejmie.
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co na to moi eksperci. Jeszcze to potwierdzê z autorami, ale rzeczywiœcie jest tu luka prawna, która powoduje, ¿e posiadacze broni czarnoprochowej, na któr¹ u nas nie jest wymagane zezwolenie,
w tej legislacji nie mogliby siê ani z ni¹ przemieszczaæ, ani jej wywoziæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jest jeszcze parê innych problemów, ale myœlê,
¿e one jakoœ zostan¹ wyprostowane. Panie Senatorze, je¿eli pan dostrzega takie problemy, to jest
jeszcze czas na z³o¿enie poprawek.
(Senator Leon Kieres: Panie Marsza³ku, musia³bym z³o¿yæ kilkadziesi¹t poprawek.)
No tak, je¿eli kilkadziesi¹t, to oczywiœcie nie ma
czasu.
(Senator Leon Kieres: Tak, tak, bo tyle jest
ustaw po prostu.)
No to nie ma czasu.
Czy s¹ jeszcze jakieœ inne pytania? Pan senator
Wojciechowski, proszê uprzejmie.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Senator Leon Kieres:
Ja te¿ dostrzegam specyfikê tej ustawy, ale pojawia siê w niej na przyk³ad takie pojêcie jak „pobyt sta³y”, a w ustawie o cudzoziemcach jest „prawo do zamieszkania czasowego lub osiedlenia”.
W ustawie nie wymienia siê, nie opisuje, co to
znaczy pobyt sta³y. Kodeks cywilny mówi, ¿e miejsce zamieszkania to jest miejscowoœæ, w której
przebywa dana osoba z zamiarem pobytu sta³ego.
Ale znowu – to jest zupe³nie inne okreœlenie. Tak
wiêc ja tylko sugerujê, ¿ebyœcie pañstwo – mam
na myœli resort, który pan reprezentuje, bo to on
wspólnie z Urzêdem do Spraw Cudzoziemców jest
odpowiedzialny za te sprawy – mimo wszystko
przejrzeli jednak ustawodawstwo w zakresie statusu cudzoziemców i przygotowali jakieœ wspólne
rozwi¹zanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:
Przyjmujê tê uwagê. Jest absolutnie s³uszna.
Terminologia powinna byæ spójna, aczkolwiek
z tym dostosowywaniem do prawa europejskiego
rzeczywiœcie bywa ró¿nie…
(Senator Leon Kieres: To nie jest pretensja, tylko postulat.)
Jasne, oczywiœcie, przyjmujê go.
Jeœli chodzi o kwestiê zwi¹zan¹ z europejsk¹
kart¹ broni palnej i broni¹ czarnoprochow¹, to
rzeczywiœcie jest tak, ¿e broñ czarnoprochowa nie
mieœci siê w europejskiej karcie broni i nie mo¿na
siê z ni¹ przemieszczaæ przez granice. Nie wiem,

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam dwa pytania. Pierwsza sprawa. Co z broni¹ pneumatyczn¹ powy¿ej 17 d¿uli? I druga
sprawa, to jest kwestia przynale¿noœci tych sportowców, strzelców do zwi¹zków sportowych. Na
przyk³ad cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Strzelectwa Sportowego bardzo czêsto skar¿¹ mi siê, ¿e
ponosz¹ olbrzymie koszty, jeœli chodzi o zwi¹zek.
Sk³adka to jest nic, najgorsze s¹ obowi¹zkowe
udzia³y w zawodach, które bardzo du¿o kosztuj¹,
a zwi¹zki maj¹ tam swój udzia³. Ta liczba ponad
czternastu tysiêcy sportowców jest bardzo ma³a
w stosunku do liczby sportowców chocia¿by
w Niemczech. Pan minister nie odpowiedzia³ mi
na pytanie… Nie wiem, czy to umknê³o, czy udzieli
pan odpowiedzi w innym terminie z uwagi na brak
informacji w tym momencie. Niew¹tpliwie ta obowi¹zkowa przynale¿noœæ do zwi¹zków wp³ywa na
to, ¿e tych sportowców mamy tak ma³o. Prosi³bym
o skomentowanie tego w formie odpowiedzi. Dziêkujê bardzo.

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

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:
Rzeczywiœcie, strzelectwo sportowe jest dosyæ
drogim sportem, bo w grê wchodz¹, po pierwsze…
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Droga jest amunicja, droga jest broñ, drogie jest
utrzymanie strzelnic – tych strzelnic, takich profesjonalnych obiektów, na których mo¿na uprawiaæ ten sport, jest stosunkowo niedu¿o – st¹d
byæ mo¿e stwierdzenia, ¿e sk³adki s¹ wysokie.
Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e jest tu mowa o stowarzyszeniach, zwi¹zkach sportowych, organizacjach samorz¹dowych, które jak gdyby rz¹dz¹ siê
swoimi w³asnymi prawami. Rz¹dowi trudno jest
ingerowaæ w to, jakie sk³adki ustal¹ sobie poszczególne zwi¹zki sportowe. Oczywiœcie gdy chce
siê wyje¿d¿aæ na zawody, to wszystko kosztuje i…
Trudno jest rz¹dowi odnosiæ siêdo tego, ¿e jest
ma³o cz³onków w sekcjach strzelectwa sportowego. Chcielibyœmy, ¿eby by³o ich jak najwiêcej, bo
to jest dobra szko³a i dobre zaplecze dla kandydatów do pracy w s³u¿bach mundurowych czy
w wojsku, i jak najbardziej…
Co do broni pneumatycznej powy¿ej 17 d¿uli,
to je¿eli mo¿na, poprosi³bym moich ekspertów
o ewentualne…
(Naczelnik Wydzia³u Postêpowañ Administracyjnych w Biurze Prawnym w Komendzie G³ównej
Policji Lucyna Pietrzyk: Nic siê w tym zakresie nie
zmieni³o, Panie Ministrze.)
Czyli?
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nic siê nie
zmienia.)
Nic siê nie zmienia, czyli aktualnie obowi¹zuje
ustawa o broni i amunicji, stare zasady.

nie wiem, jak jest, prosi³bym o komentarz w tej
sprawie – utrudnia dostêp do sportów strzeleckich przeciêtnemu cz³owiekowi.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja te¿ chcia³bym zadaæ pytanie
zwi¹zane z t¹ spraw¹. Wydaje mi siê, ¿e faktycznie
utrudnia, bo likwiduje pojêcie pozwolenia do celów rekreacyjnych, je¿eli wiêc ktoœ chce traktowaæ strzelectwo jako sport rekreacyjny, to musi
siê zapisaæ do zwi¹zku. O to panu senatorowi chodzi, ja to dookreœlam w moim pytaniu.
Proszê uprzejmie, Panie Senatorze. Pan senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, skoro ten w¹tek jest omawiany, to chcê zapytaæ, jak jest z kolekcjonerami broni palnej. Czy s¹ jakieœ rejestry? Czy w ogóle
w Polsce s¹ prywatni kolekcjonerzy broni palnej?
Czy przewidujecie w ogóle tak¹ mo¿liwoœæ? Pytam
o to, bo moi koledzy s¹ kolekcjonerami broni
w Stanach Zjednoczonych, maj¹ du¿e kolekcje,
nawet broni z Europy, a nie maj¹ mo¿liwoœci prowadziæ takich kolekcji na terenie Polski. Dziêkujê.

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

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Ja
chcia³bym zadaæ pytanie.)
Panie Senatorze, proszê bardzo, ale niech pan
od razu zada wszystkie pytania, jakie chce pan zadaæ. Proszê uprzejmie.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie chcia³em
przekroczyæ…)
…limitu jednej minuty. Dobrze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Wydaje mi siê, ¿e to rzucenie sportowców w ramiona ró¿nych zwi¹zków… Ja rozumiem, ¿e one
s¹ samodzielne, niezale¿ne itd., ale tych sportowców zmusza siê do tego, ¿eby ponosili koszty.
Sk³adki s¹ niewielkie, najgorsze s¹ koszty udzia³u
w zawodach, za co p³aci siê bardzo du¿e kwoty. Ja
z opowiadañ wiem, ¿e w mojej wsi w okresie miêdzywojennym by³o ko³o strzeleckie i mimo ¿e rolnicy wtedy nie byli zbyt bogaci, to wielu z nich uprawia³o ten sport, strzela³o, by³a strzelnica. A teraz robi siê trudnoœci. I ta ustawa chyba w³aœnie–

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji
Adam Rapacki:
Rzeczywiœcie, ta ustawa w bardzo du¿ym stopniu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom œrodowisk
militarnych, œrodowisk, które zajmuj¹ siê rekonstrukcj¹ historyczn¹, jak równie¿ oczekiwaniom
tych, którzy wykorzystuj¹ broñ do celów sportowych. Jako rz¹d nie popieraliœmy propozycji komisji sejmowej, która wprowadza³a nowy rodzaj
pozwolenia, do celów rekreacyjnych, bo uwa¿aliœmy, ¿e to jest formu³a, która otworzy bardzo szeroki dostêp do broni. Co prawda chodzi o broñ
o kalibrze do 6 mm, ale w praktyce ta formu³a,
która zosta³a przeg³osowana i przyjêta w parlamencie, powoduje, ¿e gdyby koledzy z podwórka,
którzy zajmuj¹ siê ró¿n¹, niepo¿¹dan¹ dzia³alnoœci¹, chcieli za³o¿yæ czy za³o¿yli stowarzyszenie
zwyk³e i uzasadnili jakiœ jego cel, za³ó¿my, patriotyczny, to mog¹ dostaæ pozwolenie, bo komendant wojewódzki wydaj¹cy te zezwolenia nie
mia³by tytu³u, ¿eby odmówiæ wydania takiego pozwolenia. A wiêc by³aby to formu³a dosyæ szeroko
otwieraj¹ca dostêp do broni, co prawda o kalibrze
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do 6 mm, ale z 6 mm mo¿na wyrz¹dziæ nie mniejsz¹ szkodê ni¿ z kalibru 9 mm. St¹d stanowisko
rz¹du by³o takie, ¿eby jednak zachowaæ tê reglamentacjê dostêpu do broni.
Ide¹ projektu rz¹dowego by³o dostosowania
prawa do dyrektywy unijnej, która zak³ada jak
gdyby zwiêkszanie kontroli nad obrotem broni¹,
to jest dyrektywa, która powinna zapewniæ wiêksz¹ kontrolê pañstw nad obrotem broni¹ i jej produkcj¹. W procesie legislacyjnym zasz³o jednak
du¿o zmian, na które zgodziliœmy siê, wychodz¹c
naprzeciw œrodowiskom patriotycznym i innym,
tak ¿eby trochê otworzyæ tê formu³ê i nie utrudniaæ ¿ycia chocia¿by kolekcjonerom. Jednak co
do tego pozwolenia na broñ do celów rekreacyjne
dostrzegamy wiele zagro¿eñ, dlatego stanowisko
rz¹du jest takie, ¿e… Obawiamy siê, ¿e to bêdzie
taki kana³, który byæ mo¿e spowoduje, ¿e broñ bêdzie szeroko dostêpna i wykorzystywana równie¿
w celach niezgodnych z prawem. Takie jest stanowisko rz¹du. Oczywiœcie to parlament decyduje
o tym, jaki wariant zostanie przyjêty, my bêdziemy to póŸniej po prostu realizowaæ w praktyce.
W tej noweli ustawy o broni jest wiele rozwi¹zañ, u³atwieñ dla kolekcjonerów, dla œrodowisk zajmuj¹cych siê rekonstrukcj¹ wydarzeñ historycznych – na przyk³ad nie bêdzie pozwoleñ na
broñ zwi¹zanych z celami kolekcjonerskim. Jest
wiele takich u³atwieñ, które pozwol¹ na to, ¿eby ta
broñ gromadzona w celach kolekcjonerskich
mog³a byæ przechowywana.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Ja rozumiem, ¿e to pozwolenie na broñ do celów rekreacyjnych zosta³o wprowadzone w Sejmie, przez pos³ów.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
W Sejmie, przez pos³ów, tak.)
I tego nie ma…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki: Mimo ¿e rz¹d uwa¿a, i¿ bêdzie to formu³a, która otworzy szeroki dostêp…)
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie s³yszê.
Jeszcze raz dziêkujê panu ministrowi…
(Senator Leszek Piechota: Ja chcia³bym…)
A! No, ju¿ zamkn¹³em, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Piechota: Przepraszam, ostatnie pytanie.)
Ju¿ zamkn¹³em, powiedzia³em, ¿e… Przepraszam. Trzeba mieæ refleks, tak¿e w Senacie. Ale
pan senator mo¿e wypowiedzieæ siê w dyskusji,
bo za chwilê j¹ otwieram.
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, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Grubskiego.

Senator Maciej Grubski:
Dziêkujê Panie Marsza³ku.
Mo¿e króciutko wypowiem siê nie na temat
ustawy – oczywiœcie uwa¿am, ¿e ustawa spe³nia
warunki, które mia³a spe³niaæ, choæ oczywiœcie
nie ka¿dy i nie zawsze bêdzie zadowolony.
Mianowicie w trakcie tej dyskusji, w trakcie debaty zarówno w komisjach, jak i w parlamencie
ujawni³ siê jeden problem, ¿e tak naprawdê nie
ma gdzie strzelaæ. I nad tym problemem trzeba siê
zastanowiæ, bowiem mamy w kraju tak¹ sytuacjê,
¿e ró¿ne przepisy, ró¿ne ograniczenia – g³ównie je¿eli chodzi o du¿e aglomeracje miejskie – doprowadzi³y do tego, ¿e jakieœ ewentualne uwagi wyzwala³y niepokoje spo³eczne i powodowa³y, ¿e du¿e, profesjonalne strzelnice, g³ównie policyjne czy
wojskowe, by³y zlikwidowane. I to jest problem.
I je¿eli chcemy rozwijaæ strzelectwo w Polsce, musimy siê nad tym zastanowiæ. Przede wszystkim,
jeœli chcemy zapewniæ mo¿liwoœæ strzelania na
bli¿szym zasiêgu, nie buduj¹c kosztów dla policji
czy dla wojska, musimy modernizowaæ strzelnice
i budowaæ nowe. Podam przyk³ad z £odzi, mianowicie na terenie oœrodka, który jest w dyspozycji
wojewódzkiej komendy Policji, znajduje siê strzelnica, ale, niestety, ze wzglêdu na protesty spo³eczne zosta³a ona zamkniêta, a aby j¹ zmodernizowaæ, potrzeba 3 milionów z³. Policja takich œrodków nie ma, mo¿e samorz¹d zgodzi siê to sfinansowaæ. Przy okazji rozpatrywania tej ustawy pamiêtajmy równie¿ o tym, ¿e je¿eli nie bêdziemy
modernizowaæ starych strzelnic pod k¹tem nowych walorów i nie bêdziemy budowaæ nowych, to
tak naprawdê mo¿emy zapomnieæ rozwoju strzelectwa w Polsce. Dziêkujê bardzo.

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

Senator Leszek Piechota:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcê zwróciæ uwagê na zmianê w zapisie
art. 11 pkt 10, który w dotychczasowej ustawie
brzmia³: „posiadania broni palnej, wytworzonej
przed rokiem 1850”, a teraz jest ta zmiana, polegaj¹ca na wyd³u¿eniu tego czasu do roku 1885,
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równie¿ zosta³y tam dopisane wyrazy „rozdzielnego ³adowania”. W zwi¹zku z tym mam zapytanie,
pewn¹ w¹tpliwoœæ, czy w sytuacji, kiedy olbrzymie iloœci tej broni s¹, dotychczas legalnie, w posiadaniu u¿ytkowników, nie nast¹pi naruszenie
praw nabytych osób posiadaj¹cych tê broñ. Chodzi mi te¿ o to, czy w tej sytuacji ta tak rzadka kolekcjonerska broñ nie zostanie na przyk³ad wywieziona za granicê i sprzedana. Bowiem w tej sytuacji osoby, posiadaj¹ce broñ jeszcze z czasów
powstañ narodowych, bêd¹ musia³y j¹ w sposób
szczególny rejestrowaæ, a w myœl tej nowej zasady
bêd¹ przestêpcami. To tyle. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê, ¿e wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli panowie senatorowie Ok³a
i Grubski.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro
o godzinie 12.00.
(G³os z sali: Do komisji skierowaæ…)
Przepraszam, oczywiœcie, tak.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Obrony Narodowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych
wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro
o godzinie 12.00.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
szesnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia
w pañstwowych jednostkach bud¿etowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów
publicznych w latach 2011–2013.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1051,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1051A.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej pana senatora
Mieczys³awa Augustyna o przedstawienie sprawozdania komisji.
Proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Nasza komisja, wspólnie z Komisj¹ Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, rozpatrzy³a ustawê o racjonalizacji zatrudnienia
w pañstwowych jednostkach bud¿etowych i in-

nych jednostkach sektora finansów publicznych
na d³ugim posiedzeniu, momentami pe³nym emocji. Jednak podczas tego posiedzenia by³a szansa
– co chcê podkreœliæ – wyartyku³owania wszystkich za i przeciw, dotycz¹cych tej ustawy. Mianowicie celem tej ustawy jest ograniczenie zatrudnienia w czêœci jednostek wykonuj¹cych zadania
z zakresu administracji publicznej, zwiêkszenie
efektywnoœci wykonywania zadañ przez zmiany
w strukturze zatrudnienia, a tak¿e stworzenie
mo¿liwoœci obni¿enia kosztów funkcjonowania
administracji publicznej.
Na samym pocz¹tku chcia³bym powiedzieæ, ¿e
ta ustawa nie ma dzia³aæ – i nie bêdzie tak dzia³aæ
– jak œlepa gilotyna, która ma tylko przynieœæ oszczêdnoœci bud¿etowi pañstwa, bowiem jej cele,
jak mówi³em, s¹ trzy. Tak wiêc nazwa tej ustawy,
mówi¹ca o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych, jest jak najbardziej adekwatna do jej treœci. Aby osi¹gn¹æ zak³adane cele w tej ustawie, musi ona obj¹æ podmioty wykonuj¹ce zadania z zakresu administracji publicznej, a konkretnie pañstwowe jednostki
bud¿etowe, jak KRUS, ZUS, Gwarantowany Fundusz Œwiadczeñ Pracowniczych, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska, NFZ, PFRON, a tak¿e
agencje: Agencjê Mienia Wojskowego, Agencjê
Nieruchomoœci Rolnych, Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencjê Rezerw Materia³owych, Agencjê Rynku Rolnego, Agencjê
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, Wojskow¹ Agencjê
Mieszkaniow¹. Chcia³bym w tym momencie przypomnieæ, ¿e wprawdzie mówi siê o chêci osi¹gniêcia dziesiêcioprocentowej redukcji zatrudnienia,
to jednak przy ocenie tego projektu trzeba pamiêtaæ, ¿e w ostatnich trzech latach zatrudnienie
w tych jednostkach wzros³o o 5,5%. Poza tym te
redukcje nie dotycz¹ wszystkich zatrudnionych,
bowiem nie obejmuj¹ tych, którzy s¹ chronieni
przepisami kodeksu pracy, nie obejmuj¹ te¿ kluczowych stanowisk w tych firmach. De facto ta redukcja zatrudnienia w tych jednostkach bêdzie,
licz¹c ca³oœæ zatrudnienia, w granicach 8%. Ogólnie z wyliczeñ za³¹czonych do projektu ustawy
wynika, ¿e redukcja ta powinna dotyczyæ dwudziestu siedmiu i pó³ tysi¹ca osób.
W czasie posiedzenia naszych po³¹czonych komisji zwracano uwagê na to, ¿e w tej ustawie zosta³o zawartych wiele warunków, które musz¹
byæ spe³nione, aby mog³a byæ ona w pe³ni zrealizowana. Mianowicie kierownik jednostki musi
wczeœniej przygotowaæ zawiadomienie dla organizacji zwi¹zkowych, a tak¿e podaæ do wiadomoœci
pracowników – oczywiœcie wczeœniej je przygotowaæ – kryterium wyboru pracowników, musi te¿
przekazaæ kierownikowi jednostki opiniê… To
znaczy zwi¹zek musi mieæ szansê przekazania
kierownikowi opinii dotycz¹cej proponowanego
sposobu przeprowadzenia racjonalizacji zatrudnienia, ¿e musz¹ byæ dochowane terminy i tym
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pracownikom oczywiœcie przys³ugiwaæ bêdzie odprawa. Dlatego te¿ te oszczêdnoœci, które s¹ projektowane w ustawie i które maj¹ siêgn¹æ 427 milionów z³, s¹ ró¿nic¹ miêdzy tym, co w 2011 r. bêdzie oszczêdnoœci¹ z tytu³u redukcji zatrudnienia, a skutkami finansowymi zwi¹zanymi z koniecznoœci¹ wyp³acenia odpraw. Prawdziwe oszczêdnoœci pojawi¹ siê tak naprawdê w roku 2012,
2013 i 2014. Przypomnijmy, ¿e obowi¹zek utrzymania zatrudnienia na zmniejszonym poziomie
obejmuje rok 2013, ale te skutki bêd¹ przeniesione jeszcze na nastêpny okres.
Chcia³bym te¿ powiedzieæ, ¿e ta ustawa zawiera sankcje za jej niewykonanie, które maj¹ zobligowaæ kierowników jednostek do rzetelnego wykonania jej postanowieñ. Chodzi o to, ¿e jeœliby
któryœ z kierowników jednostek nie przygotowa³
raportu otwarcia, raportu realizacji, raportu koñcowego lub w ogóle nie wykona³ nakazanych
ustaw¹ czynnoœci, to bêdzie on podlega³ karom
zapisanym w ustawie o finansach publicznych,
tym dotycz¹cym przekroczenia dyscypliny finansów publicznych, z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e te kary
bêd¹ obligatoryjne. Jednak¿e senatorowie nie podzielili zdania ustawodawców, by zwiêkszyæ dolegliwoœæ w przypadku niewykonania przepisów
tej ustawy, ¿eby do kary nagany do³o¿yæ jeszcze
podwy¿szon¹ karê pieniê¿n¹ i ¿eby to by³o obligatoryjne. Zredukowaliœmy to w poprawce trzeciej
tylko do kary nagany.
Bardzo wiele dyskusji budzi³y ró¿ne propozycje maj¹ce powiêkszyæ katalog instytucji, które
s¹ wy³¹czone spod dzia³ania tej ustawy. Przypomnê, ¿e s¹ to szko³y i placówki objête ustaw¹
o systemie oœwiaty, ¿e to s¹ kancelarie Sejmu,
Senatu, Prezydenta RP, Trybuna³ Konstytucyjny, NIK, Naczelny S¹d Administracyjny, Krajowe
Biuro Wyborcze, Instytut Pamiêci Narodowej, Inspekcja Pracy. Sejm do³o¿y³ jeszcze Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹. S¹ tam te¿ Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada
Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Zg³aszano te¿ inne
propozycje. OdpowiedŸ rz¹du i w sumie te¿ komisji w g³osowaniach by³a taka, ¿e przecie¿ w tej
ustawie jest art. 16, który daje mo¿liwoœæ ubiegania siê o czêœciowe z³agodzenie rygorów tej
ustawy poprzez zwrócenie siê do premiera z odpowiednio umotywowanym wnioskiem, i ¿e
w ustawie s¹ zapisane terminy, w których te
wnioski maj¹ byæ rozpatrzone i uwzglêdnione.
Dlatego te¿ komisja nie podzieli³a zdania wnioskodawców, ¿e nale¿y dok³adaæ tam kolejne podmioty, które by spod dzia³ania tej ustawy by³y
wy³¹czone. Ma³o tego, uznaliœmy za niezasadne,
¿eby do katalogu zwolnionych instytucji do³o¿ona by³a prokuratura. By³a w tej sprawie dosyæ
du¿a dyskusja, uzyskaliœmy informacjê, ¿e to
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w ¿adnej mierze, co jest zreszt¹ w uzasadnieniu
do ustawy wprost powiedziane, nie obejmuje samych prokuratorów, lecz obejmuje, tak jak we
wszystkich s³u¿bach mundurowych, jedynie
pracowników niemundurowych, pracowników
administracyjnych i obs³ugi. Oczywiœcie je¿eli s¹
uzasadnione powody, dla których ta ustawa ma
w mniejszym stopniu obj¹æ tych pracowników
w prokuraturze, to zawsze pozostaje ten art. 16.
Jeszcze wiêksze dyskusje wzbudzi³ zapis wprowadzony w Sejmie, który zwalnia³ ze stosowania
rygorów tej ustawy te podmioty, które maj¹ certyfikat ISO. Wiêkszoœæ cz³onków komisji nie widzia³a zwi¹zku miêdzy uzyskaniem tego certyfikatu
a wielkoœci¹ zatrudnienia. Pada³y bardzo liczne
przyk³ady pokazuj¹ce, ¿e tego zwi¹zku nie ma.
Dlatego te¿ wiêkszoœæ, zdecydowana wiêkszoœæ
komisji przychyli³a siê do tego, a¿eby z Senatu wysz³a ustawa bliska przed³o¿eniu rz¹dowemu i ¿eby tego wy³omu nie robiæ. Tym bardziej, ¿e podawano przyk³ady instytucji pañstwowych wpisanych do ustawy, w których posiadanie certyfikatu
ISO w danym roku utrzymywa³o jakiœ poziom zatrudnienia, a w nastêpnym, kiedy ponawiano badanie, okazywa³o siê, ¿e to zatrudnienie jest zdecydowanie wy¿sze.
Dlatego, Wysoka Izbo, przedk³adaj¹c pañstwu
ten projekt ustawy, rekomendujê te trzy poprawki.
Zg³oszono te¿ wniosek mniejszoœci, którym
broni siê tezy, ¿e koniecznie wyj¹tkiem od rygorów tej ustawy powinna byæ objêta S³u¿ba Wiêzienna. Senatorowie w wiêkszoœci nie podzielili
tego postulatu, tej poprawki, uwa¿aj¹c, ¿e je¿eli
tak jest, to ustawa przewiduje mo¿liwoœæ zwrócenia siê do premiera, uzasadnienia, dlaczego spod
rygorów tej ustawy S³u¿ba Wiêzienna powinna
byæ w czêœci czy w ca³oœci wy³¹czona.
Wnoszê o przyjêcie tej ustawy przez Wysok¹ Izbê z trzema zaproponowanymi przez po³¹czone
komisje poprawkami. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I poproszê teraz sprawozdawcê mniejszoœci Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie wniosku mniejszoœci.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pan przewodnicz¹cy i zarazem sprawozdawca
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej wprowadzi³
Wysok¹ Izbê w temat wniosku, którego jestem,
razem z senatorem Kalet¹, autorem i w którym
proponujê, aby spod rygorów tej ustawy wyj¹æ jednak tê czêœæ S³u¿by Wiêziennej, w której nie ma
funkcjonariuszy, bo jak rozumiem, chocia¿ to jest
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niezbyt jasne, ich nie obejmuj¹ te rygory, ale obejmuj¹ niezbyt liczn¹ grupê pracowników czy te¿
parafunkcjonariuszy S³u¿by Wiêziennej,
pe³ni¹cych chocia¿by takie funkcje jak wychowawcy, funkcje z zakresu s³u¿by zdrowia, równie¿
inne, mo¿e nawet i pods³uchuj¹cych w wiêzieniach. Oni s¹ skazani na przebywanie w zak³adzie
wiêziennym, nara¿eni na niebezpieczeñstwo i ich
stosunek pracy nie mo¿e byæ tak luŸny, ¿e pochodz¹ z naboru gazetowego. Musz¹ byæ to wykszta³ceni, przygotowani pod wzglêdem psychicznym i fizycznym pracownicy i mobilnoœæ tego typu
zatrudnienia jest bardzo utrudniona. To nie podlega dyskusji.
Drugim argumentem by³ fakt, bo nie przekonano mnie, ¿e w³aœnie w tym roku w Senacie na podstawie ustawy sejmowej wskazano kierunek rozwoju kadrowego S³u¿by Wiêziennej, czyli jej ucywilnienie. Jeœli tak, to s³uszny jest argument, zreszt¹ nie mojego autorstwa, który mówi, ¿e nie
mo¿na ucywilniaæ, po czym obcinaæ etatów. To
przecie¿ warunkuje pracê tych funkcjonariuszy,
i tych, jak to siê mówi, na kogutku, i tych na salach, którzy pilnuj¹ wiêŸniów. Jest to zatem s³u¿ba, powiedzia³bym bardzo zamkniêta, w której
stawia siê wysokie wymagania. Takie jest uzasadnienie wniosku, ¿eby tê s³u¿bê wyj¹æ spod rygorów ustawy. Dziêkujê bardzo za uwagê.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pytania do senatorów sprawozdawców.
Pan senator Dajczak, Paszkowski i…
(G³os z sali: Pan marsza³ek…)
…pan marsza³ek Borusewicz. Do którego z panów senatorów?
Senatorze Augustyn, proszê stan¹æ na mównicy. Pierwsze pytanie zadaje senator Dajczak, a potem senator Paszkowski.
Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê zapisywaæ staranniej, bo…)
Panie Senatorze, ja próbujê ze wszystkich si³
zrozumieæ ustawê o racjonalizacji zatrudnienia.
Mocno podkreœlam to s³owo „racjonalizacja”, bo
w swoim ¿yciu prze¿y³em podobne sytuacje. Kilkanaœcie lat by³em dyrektorem zak³adu pracy i faktycznie zdarza³o siê, ¿e przeprowadza³o siê racjonalizacjê zatrudnienia rozumian¹ jako dostosowanie
wielkoœci zatrudnienia w zak³adzie do aktualnych
potrzeb. To by³o zmniejszanie zatrudnienia, ale

pod tym pojêciem mo¿e siê te¿ kryæ zwiêkszenie zatrudnienia. Ja nie mogê w ¿aden sposób zrozumieæ, mo¿e pan senator spróbuje mi to wyjaœniæ,
sk¹d siê wziê³a ta wartoœæ 10%, która ma okreœlaæ
racjonalizacjê zatrudnienia. Ja rozumiem, ¿e do tej
pory kierownicy jednostek, które podlegaj¹ tej
ustawie, w sposób nieracjonalny zatrudniali pracowników i teraz musz¹ ich zwolniæ. Tak?
Kolejne pytanie jest takie: dlaczego nikt nie reagowa³ na to, ¿e przez lata kierownicy tych zak³adów czy jednostek nieracjonalnie zatrudniali ludzi? Sk¹d wiadomo, ¿e zmniejszenie zatrudnienia, mocno to podkreœlam, o 10% etatów spowoduje, ¿e nast¹pi racjonalne zatrudnianie pracowników w tych jednostkach? Czy by³y robione jakieœ analizy? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator Paszkowski. Proszê o pytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Kontynuuj¹c, Panie Marsza³ku, w¹tek, który poruszy³ kolega, chcia³bym zapytaæ, czy na posiedzeniu komisji rozmawialiœcie pañstwo… A mo¿e pan
senator sam z siebie, bior¹c pod uwagê znajomoœæ
tej ustawy, móg³by mi wskazaæ przepisy, oprócz nazwy ustawy, czyli tytu³u, oraz art. 1, w szczególnoœci
ust. 2, na podstawie których nast¹pi racjonalizacja
zatrudnienia. Bo w zasadzie kluczowe przepisy, je¿eli chodzi o tê racjonalizacjê, to przepisy art. 6
i art. 9. W jednym mówi siê o zmniejszeniu zatrudnienia o 10%, a w drugim o wyborze kryteriów, które maj¹ zastosowanie do zmniejszenia zatrudnienia. To które przepisy w tej ustawie mówi¹ o racjonalizacji? To jest moje pierwsze pytanie.
Je¿eli mogê kontynuowaæ, Panie Marsza³ku…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Na razie
mo¿e pan.)
W art. 2 s¹ wymienione ró¿nego rodzaju jednostki i czêœæ z nich – mówiê tutaj o ró¿nych kasach,
agencjach – to jednostki, powiedzia³bym, wielozak³adowe, sk³adaj¹ce siê z oddzia³ów, a kierownicy tych oddzia³ów pe³ni¹ jednoczeœnie funkcje
kierowników zak³adów pracy. Czy te 10% ma byæ
liczone w skali na przyk³ad ca³ego Narodowego
Funduszu Zdrowia czy poszczególnych jego oddzia³ów? Jak na przyk³ad premier bêdzie to rozlicza³? Czy chodzi o ca³ego prezesa czy o kierowników poszczególnych…
(G³os z sali: Kawa³ek prezesa…)
(G³os z sali: Ca³ego...)
(Weso³oœæ na sali)
Czy jest jakiœ mechanizm, je¿eli chodzi o… Jak
to ma byæ, ¿e tak powiem, uzgadniane? Czy to prezes bêdzie opracowywa³ kryteria dla ca³ego funduszu, kieruj¹c siê przepisami tej ustawy?
Mam jeszcze jedno krótkie pytanie. Zgodnie
z ustaw¹ zasadnoœæ zwolnieñ bêdzie kontrolowa-
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na przez s¹dy pracy. Je¿eli zdarzy siê sytuacja, ¿e
s¹d z uwagi na naruszenie przepisów tej ustawy
czy kodeksu pracy tych pracowników do pracy
przywróci i oka¿e siê, ¿e z tego powodu kierownik
jednostki nie przeprowadzi w terminie ustawowym procesu zmniejszenia zatrudnienia o 10%,
to czy bêdzie z tego powodu odpowiada³ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych czy te¿
nie? To tyle.
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¿e ksiêgowi s¹ funkcjonariuszami. Ta grupa pracowników, o której pan mówi³, to przede wszystkim pracownicy zak³adów pomocniczych. Czy tak
mam rozumieæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Teraz odwrócê kolejnoœæ i pan senator najpierw
odpowie panu marsza³kowi, a potem… Skoro pan
senator stoi ju¿ na mównicy, to proszê odpowiedzieæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Panie Senatorze, proszê o racjonalne odpowiedzi…
(Rozmowy na sali)
Ale, Panie Marsza³ku, by³o ju¿ tyle pytañ… Dobrze, je¿eli pan marsza³ek sobie ¿yczy. Ja po prostu po wyst¹pieniach dwóch senatorów chcia³em
chwilowo przerwaæ zadawanie pytañ, ale proszê
bardzo.
Pan marsza³ek Borusewicz zadaje pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pojawi³o siê du¿o bardzo skomplikowanych pytañ, zatem…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ja siê ba³em, ¿e pan senator Augustyn zapomni po prostu.)
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Notujê, notujê…)
Ale to pytanie nie bêdzie do pana, Panie Senatorze Sprawozdawco, tylko do sprawozdawcy
wniosku mniejszoœci.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze Janie, do pana.)
Do pana senatora Rulewskiego chcê skierowaæ
moje pytanie.
(Senator Jan Rulewski: To zaszczyt dla mnie.)
Panie Senatorze, wychowawcami w zak³adach
karnych s¹ funkcjonariusze, tak ¿e…
(Senator Jan Rulewski: Niekoniecznie.)
Ja bym chcia³ ustaliæ, kto nie jest funkcjonariuszem. Pan proponuje, aby z dzia³ania tej ustawy wy³¹czyæ zak³ady karne. Chodzi wiêc o pracowników cywilnych, pracowników firm, bo przy zak³adach karnych dzia³aj¹ firmy, tak przynajmniej
by³o kiedyœ, ale zapewne nadal tak jest, na przyk³ad firmy produkcyjne. Czy pan uwa¿a, ¿e w tych
firmach nie mo¿na dokonywaæ redukcji zatrudnienia? Przepraszam, ale wychowawcy to funkcjonariusze, ci, którzy zak³adaj¹ i zdejmuj¹ pods³uchy, to na pewno te¿ funkcjonariusze, tak ¿e
wiêkszoœæ pracowników w zak³adach karnych to
funkcjonariusze. Bo taka jest zasada funkcjonowania tych zak³adów. Pracownicy cywilni s¹ pracownikami pomocniczymi. Mam wra¿enie, ¿e tak-

Senator Jan Rulewski:
Panie Marsza³ku, jeœli chodzi o wniosek mniejszoœci, to nie mia³em na myœli pracowników zak³adów przywiêziennych, które maj¹ osobowoœæ
prawn¹. S¹ to normalne zak³ady produkcyjne, jednak¿e maj¹ czasami status zak³adów przywiêziennych. Mia³em na myœli zak³ady dzia³aj¹ce
w ramach wiêziennictwa, na przyk³ad drukarnia,
w których ci pracownicy techniczni, tak ich nazwê, pracuj¹ razem z wiêŸniami, i to ich wyró¿nia.
Panie Marsza³ku, od naszych czasów to siê
zmieni³o i nie wszyscy wychowawcy, nie wszyscy
psycholodzy, stomatolodzy i lekarze tam pracuj¹cy maj¹ status funkcjonariuszy. Mnie na przyk³ad zêby leczy³a pani kapitan, ale nastêpuje proces ucywilnienia tych etatów powodowany redukcj¹ kosztów, bo praca funkcjonariusza jest bardzo
kosztowna. Przy tej okazji powiem, ¿e motywacj¹
dla tego wniosku by³o to, ¿eby nie daj Bo¿e nie zatrudniaæ tam na nowo funkcjonariuszy. A zatem
broniê tej ca³ej z³o¿onej, jeœli chodzi o status zawodowy, grupy pracowników – to bo jest grupa
rzeczywiœcie z³o¿ona, Panie Marsza³ku, ma pan
du¿o racji – i chcê, ¿eby nie zostali oni objêci tymi
przepisami.
Przy okazji zapytam przedstawiciela rz¹du, czy
sformu³owanie „Pañstwowa Stra¿ Po¿arna” obejmuje równie¿ funkcjonariuszy, czyli tych „kogutkowych” za przeproszeniem. Bo ja siê tego nie mogê doczytaæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn. Proszê na mównicê
i proszê o odpowiedzi na dwa poprzednie pytania.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku, tych pytañ jest wiêcej.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No tak, bo
by³y dwie serie pytañ.)
Tak. Pan senator Dajczak prosi³, a¿eby wskazaæ zwi¹zek logiczny miêdzy wymogiem dziesiêcioprocentowej redukcji zatrudnienia a racjonalizacj¹ zatrudnienia, jeœli dobrze streszczam pañ-
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sk¹ intencjê. Otó¿ ten zwi¹zek jest. Mianowicie
nie chodzi w tej ustawie o to, ¿eby zatrudnienie
w poszczególnych jednostkach ci¹æ – tak jak tu
mówi³em – jak gilotyn¹, bezmyœlnie, lecz o to, ¿eby
zachowywaæ siê racjonalnie…
(Senator Henryk WoŸniak: Wiadomo, o co chodzi.)
…tak, racjonalnie, zmniejszaj¹c zatrudnienie.
Co to oznacza? To oznacza…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, Panowie, pozwólcie dokoñczyæ.
Dobrze?
W przekonaniu ustawodawców i moim te¿ oznacza to, ¿e trzeba zastosowaæ wszystko to, co jest
zapisane w art. 9, czyli trzeba wyznaczyæ kryteria,
które zapewni¹ wykonanie zadañ przez tê jednostkê. Je¿eli jednostka ma wykonaæ swoje zadania,
zatrudniaj¹c mniej pracowników, to nie da siê tego zrobiæ inaczej, ni¿ racjonalizuj¹c zatrudnienie,
czyli na przyk³ad zmieniaj¹c zakresy obowi¹zków,
zmieniaj¹c strukturê organizacyjn¹ itd., itd.
Pan by³ kierownikiem jednostki, ja te¿, pan kilkanaœcie lat, ja te¿. Proszê mi wierzyæ, ¿e wtedy
kiedy zmienili siê zwierzchnicy, zosta³em zobowi¹zany do znalezienia oszczêdnoœci, dokonywania zwolnieñ i racjonalizacji zatrudnienia. Tu nie
ma sprzecznoœci.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Z okreœleniem,
ile tych zwolnieñ ma byæ. Tak?)
Ja akurat mia³em podan¹ konkretn¹ kwotê
i musia³em siê w niej zmieœciæ. Proszê mi wierzyæ,
¿e moje zadanie polega³o na racjonalnym dzia³aniu w celu pogodzenia tego wszystkiego. Jestem
przekonany, ¿e kierownicy jednostek tak w³aœnie
bêd¹ postêpowali. A ustawa, mówi¹c w art. 9
o kryteriach, które musz¹ zostaæ przyjête, a tak¿e
wszystkim udostêpnione, ¿eby ta sprawa by³a jasna, bêdzie do tego prowadzi³a. Jeœli chodzi
o wskazanie tych przepisów, to w³aœnie…
(Senator Bohdan Paszkowski: To nie s¹ kryteria oceny pracowników, tylko kryteria do zwolnienia…)
No tak, tak.
(Senator Bohdan Paszkowski: To nie s¹ kryteria…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, proszê zachowywaæ siê racjonalnie.)
Gdyby to nie by³y kryteria, to by³aby tu lista,
tymczasem s¹ to kryteria, które musz¹ byæ wszystkim znane. To ma bezpoœredni zwi¹zek z racjonalizacj¹. W przeciwnym razie wystarczy³oby podaæ
listê pracowników do zwolnienia. Tymczasem
zgodnie z art. 9 kierownik jest zobowi¹zany opracowaæ kryteria i podaæ je do wiadomoœci za³ogi. To
nie bêdzie ciêcie na oœlep, bo kierownik musi zapewniæ funkcjonowanie jednostki i w kryteriach
daæ niejako publiczny wyraz temu, w jaki sposób
zamierza to zrobiæ.

Kto bêdzie rozliczany, czy oddzia³y, czy ca³y
NFZ? Wed³ug mnie premier bêdzie rozlicza³ oczywiœcie prezesa NFZ, a on zapewne bêdzie rozlicza³
swoich podw³adnych, którzy pracuj¹ w oddzia³ach.
Co siê bêdzie dzia³o, gdy s¹d pracy przywróci?
Ja ju¿ mówi³em o tym, ¿e bêdzie tu stosowana
procedura, która jest stosowana zawsze wtedy,
gdy dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów
publicznych. Pan senator zapewne wie, ¿e jest
specjalna komisja, która ocenia warunki, ¿e to nie
jest tak, ¿e siê nie wys³uchuje racji, które s¹
przedk³adane. Je¿eli bêdzie tak, ¿e pracodawca
do³o¿y³ nale¿ytych starañ, opracowuj¹c kryteria
i przeprowadzaj¹c ca³y proces zwolnieñ, to zapewne nawet wtedy, gdyby okaza³o siê, ¿e w poszczególnych przypadkach pope³ni³ b³¹d i s¹d to
zakwestionowa³, na pewno nie bêdzie ponosi³
tych konsekwencji. Tyle mam do powiedzenia, jeœli chodzi o te trzy pytania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Panowie senatorowie Karczewski i WoŸniak.
Panie Senatorze, proszê o zadanie pytania.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytania do pana sprawozdawcy, pana
senatora Augustyna. Najpierw, choæ to tak na
marginesie, chcia³bym siê dowiedzieæ, czy pan
prezes Rady Ministrów wszystkich bêdzie rozlicza³ z tej ustawy. Pan powiedzia³, ¿e bêdzie rozlicza³ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. To
pierwsze pytanie. Z tego, co rozumiem, to nie by³o
tematem posiedzenia, ale pan o tym powiedzia³…
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Nie by³o.)
…wiêc bardzo bym prosi³, ¿eby pan siê do tego
odniós³.
Pytanie drugie. Czy na posiedzeniu komisji by³a mowa na temat podobnych historycznych rozwi¹zañ? Czy w historii by³y ustawy, które powodowa³y redukcjê zatrudnienia? Jeœli tak, to kiedy
i gdzie. Czy by³y jakieœ odwo³ania do wczeœniejszych rozwi¹zañ legislacyjnych? To jest drugie
pytanie.
Pytanie trzecie. Czy na posiedzeniu komisji by³y rozpatrywane pisma, uwagi przedstawicieli poszczególnych instytucji, ich szefów? Mnie szczególnie interesuje Narodowy Fundusz Zdrowia.
Czy byli przedstawiciele Narodowego Funduszu
Zdrowia? Jeœli nie, to czy otrzymali pañstwo od
nich jakieœ pismo, a jeœli tak, to jakiej treœci.
Czy na posiedzeniu komisji – choæ to ju¿ raczej
bêdê kierowa³ do pana ministra Boniego, gdyby
jednak zechcia³ pan o tym powiedzieæ, to bym o to
prosi³ – by³y prezentowane dane dotycz¹ce zatrudnienia w poszczególnych latach, w ro-

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.
(senator S. Karczewski)
ku 2007, 2008, 2009, 2010, i planowane na podstawie tych danych redukcje w tych dzia³ach? Czy
to s¹ dane, jednym s³owem, mówi¹c kolokwialnie,
wziête z sufitu, czy prezentowane by³y twarde dane, dotycz¹ce poszczególnych lat i poszczególnych kwot, jakie wydatkowa³ne by³y z bud¿etu
pañstwa w zwi¹zku ze wzrostem zatrudnienia?
Na razie tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Senator WoŸniak.
Proszê o zadanie pytania.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Przepraszam,
Panie Marsza³ku, czy móg³by pan senator powtórzyæ pierwsze pytanie, bo niezbyt dobrze us³ysza³em? Przepraszam bardzo.)

Senator Stanis³aw Karczewski:
Pierwsze pytanie by³o pytaniem niedotycz¹cym
przebiegu posiedzenia komisji, tylko tego, co pan
senator by³ uprzejmy powiedzieæ. Pan powiedzia³,
¿e pan prezes Rady Ministrów bêdzie rozlicza³ z tej
ustawy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Na podstawie czego pan tak twierdzi? Czy na podstawie tej ustawy, czy na podstawie innych ustaleñ? Na podstawie czego pan s¹dzi, ¿e prezes Rady
Ministrów bêdzie rozlicza³ instrumentalnie, bêdzie wzywa³ do siebie na dywanik poszczególnych
prezesów, szefów instytucji? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Mam odpowiadaæ? Przepraszam. Myœla³em, ¿e bêdzie nastêpne
pytanie.)
Tak, tak, bo ju¿ mamy ca³¹ seriê pytañ.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Dobrze.
Panie Senatorze, pierwsze pytanie. Dziêkujê,
¿e pan mi je przypomnia³, bo nie zd¹¿y³em odnotowaæ. Ja mówi³em, ¿e tak s¹dzê, a s¹dzi³em tak
i s¹dzê tak dlatego, ¿e taka jest struktura organizacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to
instytucja scentralizowana, maj¹ca swoje oddzia³y, a central¹ zarz¹dza prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest kierownikiem dla wszystkich oddzia³ów. Wydaje mi siê raczej ma³o prawdopodobne, a¿eby wszystkie oddzia³y musia³y
sk³adaæ sprawozdania do premiera. Jest z nami
pan minister Boni i w razie w¹tpliwoœci, mo¿e je
rozwiaæ. Mnie wydaje siê to oczywiste.
Czy kiedyœ ju¿ tak by³o, czy by³y podobne redukcje ustawowe na du¿¹ skalê? Nie by³o to
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przedmiotem rozwa¿añ komisji. Ja osobiœcie
w czasie swojej bytnoœci w parlamencie jeszcze siê
z tym nie zetkn¹³em. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e
uzasadnienie do ustawy wyjaœnia, dlaczego tak
naprawdê siêgniêto tu nie po œrodki administracyjne, ale powsta³a ta ustawa. Gdyby pan senator
to uzasadnienie zna³, to wiedzia³by, ¿e chodzi tu
nie tylko o to, ¿eby prowadziæ racjonalne dzia³ania
w tym zakresie, ale tak¿e o to, ¿eby odnieœæ siê do
obowi¹zuj¹cego prawa pracy i tak skonstruowaæ
tê ustawê, by chroni³a ona tych, których chroniæ
siê powinno, na przyk³ad kobiety w ci¹¿y, w okresie po³ogu itd., a jednoczeœnie umo¿liwia³a kierownikom jednostek redukcjê zatrudnienia. I tego
bez ustawy w tak krótkim czasie wykonaæ by nie
mo¿na by³o.
Czy by³y rozpatrywane pisma organizacji, instytucji czy by³y wys³uchiwane g³osy? Panie Senatorze, w³aœciwie zacz¹³em swoj¹ wypowiedŸ od
tego, ¿e oczywiœcie nikomu g³os nie zosta³ zabrany, wszyscy, którzy siê zg³osili, wprawdzie w limitowanym czasie, mieli szansê zabraæ g³os, by³ nawet czas na polemikê. Ale nie przypominam sobie,
¿eby przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia zabiera³ g³os w tej dyskusji, najprawdopodobniej nie. Wszyscy senatorowie dostali do dyspozycji pisma, które zosta³y nades³ane do cz³onków
komisji.
Czy by³y dane, na których opierano siê, kalkuluj¹c zarówno koszty, jak i zyski czy te¿ oszczêdnoœci wynikaj¹ce z tej ustawy? Oczywiœcie tak.
Na stronie 24 uzasadnienia do ustawy podane s¹
œrednie zatrudnienia w roku 2007, 2009, 2010
i przypuszczalne maksymalne redukcje zatrudnia w roku 2011, 2012, 2013. Do tego do³¹czono
kalkulacje wp³ywu, jaki to bêdzie wywiera³o na
bud¿et pañstwa zarówno po stronie wydatków
zwi¹zanych z wyp³acaniem odpraw, jak i oszczêdnoœci wynikaj¹cych ze zwolnieñ w roku 2011,
2012, 2013 i 2014. Ta kalkulacja, Panie Senatorze, z oczywistych wzglêdów musia³a tam siê znaleŸæ, bo jak nam wszystkim wiadomo, w ocenie
skutków regulacji wskazanie skutków finansowych jest obligatoryjne. I one tutaj, wydaje mi siê,
dosyæ precyzyjnie zosta³y okreœlone.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator WoŸniak, a potem senator Dajczak.
Proszê bardzo.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam dwa pytania do pana przewodnicz¹cego
Augustyna.
Art. 3 zawiera katalog jednostek wy³¹czonych
spod dzia³ania ustawy. Jeœli dobrze rozumiem,
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pan senator Rulewski zg³asza wniosek mniejszoœci odnosz¹cy siê do S³u¿by Wiêziennej.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym zapytaæ, czy na posiedzeniu komisji omawiana by³a kwestia ewentualnego wy³¹czenia spod dzia³ania ustawy Inspekcji
Transportu Drogowego w zwi¹zku z jej zadaniami
wynikaj¹cymi z ustawy radarowej, któr¹ w wielkich bólach przez dwa lata przyjmowaliœmy, a¿
w koñcu przyjêliœmy, i która wchodzi w ¿ycie od
nowego roku.
I drugie pytanie. Czy ja dobrze rozumiem, ¿e
ustawa dotyczy redukcji zatrudnienia w stosunku do stanu na 30 czerwca tego roku i czy
byæ mo¿e ona nie dotyczy zatrudnienia wynikaj¹cego z zadañ nak³adanych ustawami na jednostki po dniu jej wejœcia w ¿ycie? Bo byæ mo¿e
problem jest w niej rozwi¹zany, a my tego nie dostrzegamy, nie odczytuj¹c w³aœciwie intencji pana ministra.
Dodam na koniec, ¿e tak¿e na podstawie w³asnego doœwiadczenia uwa¿am, ¿e administracjê
trzeba ci¹æ, bo inaczej rozrasta siê jak hydra.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Króciutkie pytanie. Chcia³bym wróciæ do pocz¹tkowej wypowiedzi pana senatora sprawozdawcy, który mówi¹c o tej ustawie, powiedzia³,
¿e to w³aœciwie nie bêdzie 10%, tylko to bêdzie 8%.
Nie zrozumia³em tego za bardzo. Czy móg³by pan
przedstawiæ ten tok myœlenia, dlaczego to bêdzie
nie 10%, ale 8%?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Jeœli chodzi o Inspekcjê Transportu Drogowego, to o ile sobie przypominam, takiego g³osu
w dyskusji nie by³o, Panie Senatorze, ale by³o pismo w tej sprawie do cz³onków komisji, które by³o
dla nich dostêpne. O ile dobrze pamiêtam przepisy tej ustawy, to w sytuacji, gdyby innymi ustawami nak³adane by³y dodatkowe obowi¹zki – tak mi
siê wydaje, ale chyba precyzyjniej odpowie na to
pytanie pan minister Boni – taka mo¿liwoœæ jest,
to bêdzie dopuszczalne.
A jeœli chodzi o tê ró¿nicê, te 10 i 8%, to wynika
to z tego, ¿e spod dzia³ania ustawy, z tego wskaŸnika, bêd¹ wy³¹czone osoby objête ochron¹ ko-

deksu pracy i niektóre wymienione w ustawie
stanowiska, stanowiska kluczowe dla firmy,
a wiêc takie, bez których funkcjonowanie firmy
nie jest mo¿liwe, na przyk³ad, nie wiem, g³ównego ksiêgowego, kierownika czy zastêpcy dyrektora itd., itd., te funkcje s¹ tutaj wymienione. I to
wszystko razem skutkuje tym, ¿e ta podstawa
naliczania 10% jest mniejsza ani¿eli faktyczne
zatrudnienie w firmie. Szacuje siê, ¿e faktyczne
zatrudnienie bêdzie zmniejszone o oko³o 8%. Jeœli weŸmie siê pod uwagê to, ¿e naturalny ruch
kadrowy w firmie jest tak¿e na poziomie kilku
procent, to siê oka¿e, ¿e te dolegliwoœci wynikaj¹ce z zastosowania tej ustawy bêd¹ tak naprawdê zdecydowanie mniejsze. A rzeczywiœcie jest
tak, ¿e naturalne jest to, ¿e zatrudnienie w administracji siê zwiêksza.
Czytane, s³yszane wypowiedzi w dyskusji sejmowej porówna³em z niektórymi wczeœniejszymi
wypowiedziami. I trudno mi jest siê pogodziæ
z tym, ¿e te same osoby wykrzykuj¹ pod adresem
rz¹du, ¿e zatrudnienie w administracji wzros³o
o kilkanaœcie procent, w jednym z wyst¹pieñ sejmowych wyczyta³em, ¿e nawet o 20%, a kilka tygodni póŸniej z mównicy krzycz¹, ¿e niedobrze, ¿e
rz¹d stara siê zredukowaæ o kilka procent to zatrudnienie, które wczeœniej uwa¿ane by³o przez
nie za nadmierne, nieuzasadnione i niezgodne
z polityk¹ rz¹du. Niedobrze, jak rz¹d nie realizuje
obietnic, jeszcze gorzej, gdy je realizuje. To tylko
taka uwaga na marginesie, wynikaj¹ca z lektury
wyst¹pieñ sejmowych.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy. Stanowisko rz¹du reprezentuje pan minister
Micha³ Boni.
Witam, Panie Ministrze. Czy chcia³by pan zabraæ g³os?
(Senator Ryszard Bender: Panie Marsza³ku, czy
móg³bym zabraæ g³os w sprawie formalnej?)
Pytanie? Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku, pragnê zapytaæ, czy nie uzna
pan za ujmê, za dyshonor dla naszej Izby faktu delegowania przez pana premiera do prezentowania
tak wa¿nej ustawy pana Micha³a Boniego, osoby
nieprawdomównej, która przez d³ugie lata
wspó³pracowa³a z tajnymi s³u¿bami komunistycznymi, zaprzecza³a...
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Senatorze, to nie jest kwestia formalna.)
…temu z uporem, by w koñcu przyznaæ siê do
k³amstwa. Panie Marsza³ku, czy w przysz³oœci nie
móg³by byæ desygnowany do naszej Izby przedstawiciel rz¹du w pe³ni prawdomówny?
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Senatorze…
(Senator Ryszard Bender: Mam prawo zapytaæ
o to.)
…ja nie udzielam odpowiedzi na to pytanie.
Uwa¿am, ¿e samo to pytanie jest obraŸliwe i dla
Senatu, i dla pana ministra Boniego.
(G³os z sali: Tak jest.)
(G³os z sali: Nie w tym miejscu…)
Przepraszam bardzo, to jest moja ocena, ja
zwykle jestem wstrzemiêŸliwy i proszê takich…
(Senator Ryszard Bender: To takie ma³o wra¿liwe widzenie spraw publicznych.)
Panie Senatorze, koñczê ten temat.
Panie Ministrze, witam pana. Czy chcia³by pan
zabraæ g³os?
(G³os z sali: S¹ pytania.)
Racjonalnie, bo chodzi o racjonalizacjê zatrudnienia.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Ja mam do pana
ministra pytanie.)
Dobrze, ale najpierw zabiera g³os pan minister
Boni, a potem bêd¹ pytania.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Szkoda, ¿e pan senator, który zada³ to ostatnie
pytanie, wyszed³ z sali, bo wydaje mi siê, ¿e wtedy,
kiedy dokonujemy ocen merytorycznych i moralnych, powinniœmy kierowaæ siê wszystkimi wymiarami sprawy. Trzy lata temu, 31 paŸdziernika
przedstawi³em opinii publicznej, myœlê, ¿e odwa¿nie, ca³¹ skomplikowan¹ historiê zwi¹zan¹ z latami osiemdziesi¹tymi. Dokumenty na ten temat
by³y wówczas zamieszczone. Przedstawi³em te¿
odpowiednie wyjaœnienia Instytutowi Pamiêci
Narodowej. Zostawiam to ocenie pañstwa. Tak¿e
to, czy jestem wiarygodnym przedstawicielem
rz¹du, zostawiam pañstwa ocenie. Znaj¹ pañstwo
moj¹ dzisiejsz¹ wypowiedŸ, inne moje wypowiedzi
i moj¹ pracê. (Oklaski)
I chcê powiedzieæ nieobecnemu panu senatorowi, ¿e nawet nie czujê siê ura¿ony jego wypowiedzi¹.
(G³osy z sali: I s³usznie, i s³usznie.)
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa rzeczywiœcie ma specjalny charakter. Z pe³n¹ œwiadomoœci¹ u¿ywamy okreœlenia, i¿
dotyczy ona racjonalizacji zatrudnienia, dlatego
¿e w art. 1, kiedy odnosimy siê do celu ustawy,
mówimy o ograniczeniu zatrudnienia, o zwiêkszeniu efektywnoœci, a równoczeœnie o stworzeniu
mo¿liwoœci obni¿enia kosztów funkcjonowania
administracji publicznej. Te trzy wymiary sk³adaj¹ siê na mo¿liwoœæ dokonania racjonalizacji zatrudnienia. Postawiony cel, te 10%, wi¹¿e siê te¿
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z takim przekonaniem, ¿e skoro w tym okresie
prawie o 6% zwiêkszy³o siê zatrudnienie w pañstwowych jednostkach bud¿etowych, to powinniœmy, myœl¹c o trwaniu tej ustawy do roku
2013… Bo proszê pamiêtaæ, ¿e celem tej ustawy
jest utrzymanie zatrudnienia obni¿onego o 10%
do koñca roku 2013. Ale musimy w tych kalkulacjach braæ tak¿e pod uwagê, ¿e rok 2012 i 2013
mog¹ przynieœæ ró¿nego typu zadania, dzia³ania,
które bêd¹ wymaga³y, choæby wskutek wprowadzenia niektórych rozwi¹zañ ustawowych, wzrostu zatrudnienia. Dlatego po dyskusji z dyrektorami generalnymi uznaliœmy, ¿e ten ambitny cel
warto zrealizowaæ po to, ¿eby móc przygotowaæ
przy okazji tej ustawy plany zatrudnieniowe
zwi¹zane z realizacj¹ przez pañstwowe jednostki
bud¿etowe zadañ do roku 2013. I nawet jeœli ktoœ
powie, ¿e to zmniejszenie zatrudnienia w stosunku do przyrostu w latach 2007–2010 to jest wiêcej, to zwi¹zane jest z tym, ¿eby ten cel mo¿na by³o
utrzymaæ nawet wtedy, kiedy bêdzie dyskusja
o nowych zadaniach.
Chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê pañstwa na
to, ¿e ta ustawa jest konstruowana w taki sposób,
aby daæ narzêdzia wszystkim jednostkom. Ale
chodzi te¿ o spowodowanie tego, aby wykonanie
tej ustawy le¿a³o w rêkach tych, którzy pe³ni¹ funkcjê pracodawców. St¹d my nie okreœlamy w tej
ustawie, jakie maj¹ byæ kryteria, kryteria musz¹
byæ okreœlone w sposób adekwatny do danej jednostki. My nie okreœlamy dok³adnie, jaka ma
byæ skala zwolnienia i z których narzêdzi zwi¹zanych z racjonalizacj¹ zatrudnienia mo¿na skorzystaæ. Proszê zwróciæ uwagê, ¿e mówi o tym art. 7,
zgodnie z którym ta racjonalizacja zatrudnienia
mo¿e zostaæ dokonana przez rozwi¹zanie z pracownikiem stosunku pracy, ale mo¿e byæ równie¿
dokonana przez niezawarcie z pracownikiem kolejnej umowy w przypadku, gdy by³a to umowa na
okres próbny albo zawarta na czas okreœlony. Racjonalizacja zatrudnienia mo¿e te¿ zostaæ dokonana przez obni¿enie wymiaru czasu pracy pracownika z jednoczesnym proporcjonalnym
zmniejszeniem wynagrodzenia. Tak¿e inne elementy wchodz¹ tutaj w grê, o czym mówi³em na
posiedzeniu komisji senackiej. Fluktuacja zatrudnienia w jednostkach administracji pañstwowej œrednio jest na poziomie oko³o 7% rocznie. To
oznacza, ¿e ta ustawa, która wywo³uje takie reakcje, ¿e nie wiadomo, jak wielka bêdzie skala zwolnieñ, tak naprawdê daje ró¿nego typu narzêdzia
do ró¿nych dzia³añ porz¹dkuj¹cych zatrudnienie.
I w tym sensie podtrzymujê to, co wielokrotnie by³o kwestionowane, kiedy pytano, czy jest to redukcja, czy racjonalizacja zatrudnienia. Tak, jest
to racjonalizacja zatrudnienia, bo, powiedzmy, ¿e
w jednej jednostce spojrzymy na czas pracy i bêdziemy obni¿ali ten czas pracy, a gdzieœ indziej
dyrektor generalny czy osoba pe³ni¹ca funkcjê
pracodawcy zastanowi¹ siê nad tym, czy nie war-
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to skupiæ uwagi na tych osobach, które bêd¹ koñczy³y swoje zadania. Tak¹ dyskusjê prowadziliœmy w odniesieniu do projektów unijnych. Czêœæ
projektów unijnych siê koñczy i w zwi¹zku z tym
pewne osoby bêd¹ odchodzi³y. Ale te czy inne osoby bêd¹ mog³y byæ zatrudniane w resortach do realizacji kolejnych projektów unijnych w mniejszej
czy w wiêkszej skali. Daje to mo¿liwoœæ jakiegoœ
manewru. Tê racjonalizacjê zatrudnienia opisuje
zarówno ten artyku³, który ju¿ tutaj przywo³a³em,
czyli art. 1 ust. 1, jak i art. 7, gdzie podaje siê te
ró¿norodne narzêdzia; o celu mówi art. 6, a o opracowaniu kryteriów – art. 9.
Po dyskusji w Sejmie przyjêliœmy równie¿ taki
zapis art. 9 ust. 2, ¿e kryteria, o których mowa
w ust. 1, kierownik jednostki podaje do wiadomoœci pracowników tej jednostki w sposób przyjêty
w tej jednostce. Ale wprowadziliœmy tam równie¿
zapis, ¿e tak¿e udostêpnia te kryteria w Biuletynie
Informacji Publicznej. Chcemy bowiem, ¿eby ca³y
ten proces by³ przejrzysty. Dlaczego to jest takie
wa¿ne? Dlatego, ¿e osoba przeprowadzaj¹ca proces racjonalizacji zatrudnienia, skonfrontowana
z tym, ¿e przedstawia te wnioski i kryteria partnerom spo³ecznym, skonfrontowana z upublicznieniem tych kryteriów w Biuletynie Informacji Publicznej i skonfrontowana z naturalnym elementem w pañstwie demokratycznym, jakim jest
mo¿liwoœæ odwo³ania siê przez pracownika zwalnianego do s¹du, musi wzi¹æ pod uwagê te wszystkie elementy, ¿eby tak¿e, w pewnym sensie, nie
naraziæ na œmiesznoœæ swojego w³asnego profesjonalizmu. I myœlê, ¿e nasze spotkania z dyrektorami generalnymi, z osobami pe³ni¹cymi funkcje
pracodawców, spotkania przygotowawcze, szkol¹ce doprowadz¹ do tego, i¿ te kryteria bêd¹ naprawdê g³êbokie, przemyœlane i powsta³e po ró¿nych analizach. Tym, co uzupe³nia proces przeprowadzenia racjonalizacji zatrudnienia, jest równie¿ projekt rozporz¹dzenia i dodany do niego
za³¹cznik. Mówi o tym, jak przygotowywaæ raport
pocz¹tkowy i jaka wiedza jest nam potrzebna, ¿eby zbudowaæ benchmark, ¿eby zbudowaæ mo¿liwoœci porównywania sytuacji, jeœli chodzi o rozk³ad zatrudnienia nie tylko w prostej strukturze
administracyjnej, ale w ró¿nych grupach
pe³ni¹cych funkcje merytoryczne. Chcia³em to
pañstwu przedstawiæ jako takie dodatkowe uzasadnienie dla przeprowadzenia tych wszystkich
dzia³añ, z podkreœleniem roli i wagi racjonalizacji.
Chcê równie¿ powiedzieæ, ¿e wskazujemy pracodawcê jako osobê odpowiedzialn¹ za przeprowadzenie tej operacji. Jest oczywiœcie tak, ¿e ró¿ne jednostki maj¹ ró¿n¹ strukturê organizacyjn¹.
W NFZ dla niektórych osób mo¿e to byæ prezes,
kiedy mówimy o centrali, czy osoba wykonuj¹ca
w jego imieniu funkcje pracodawcy, a w oddzia³ach terenowych mog¹ to byæ ci, którzy pe³ni¹ fun-

kcje pracodawcy. Podobnie w ró¿nego typu instytucjach. W ZUS bêd¹ to dyrektorzy oddzia³ów,
a w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa… Nie pamiêtam, w tej chwili trudno mi powiedzieæ. Ale jesteœmy nastawieni na bardzo ró¿n¹ strukturê i na realne ponoszenie odpowiedzialnoœci przez tych, którzy realnie musz¹ ten
proces przeprowadziæ, dbaj¹c o jego przejrzystoœæ, uczciwoœæ i racjonalnoœæ.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e oczywiœcie ca³a ostatnia czêœæ tego projektu, rozdzia³ ostatni bodaj¿e
od art. 22 do art. 25 w³¹cznie, który mówi o odpowiedzialnoœci za naruszenie przepisów ustawy,
nie wymienia prezesa Rady Ministrów jako osoby,
która bêdzie, ¿e tak powiem, grozi³a palcem choæby jakiemuœ ministrowi, bo trudno oczywiœcie to
powiedzieæ, to zale¿y od tych struktur organizacyjnych. Ale niew¹tpliwie po przekazaniu raportu
koñcowego na koniec tego procesu 31 stycznia
2012 r. bêdziemy mieli wiedzê dotycz¹c¹ tego, czy
zadania zosta³y wykonane, czy nie. I wtedy osoby
sprawuj¹ce bezpoœredni nadzór nad pracodawcami wykonuj¹cymi swoje funkcje mog¹ wyst¹piæ
z wnioskiem dotycz¹cym odpowiedzialnoœci za
naruszenie dyscypliny finansowej, zgodnie
z przepisami tej ustawy.
W art. 16 mamy jeszcze jeden dodatkowy element uelastyczniaj¹cy wprowadzenie tej ustawy
i jej realizacjê. To jest rozwi¹zanie, zgodnie z którym organ nadzoruj¹cy kilka ró¿nych jednostek
albo minister mog¹ do wniosków zgodnych
z art. 16, zg³oszonych do 15 maja, w obecnym
brzmieniu ustawy, do prezesa Rady Ministrów
zg³aszaæ swoje rekomendacje. W tym sensie mo¿na powiedzieæ, ¿e nadzoruj¹cy minister mo¿e uznaæ, i¿ ze wzglêdu na skalê i wagê zadañ w czêœci
jego jednostek to zmniejszenie zatrudnienia w ramach racjonalizacji mo¿e byæ obni¿one, a w niektórych zwiêkszone, i to jest te¿ element racjonalnego podchodzenia do tych rozwi¹zañ.
Mamy przyk³ad z Wielkiej Brytanii, bo te rozwi¹zania ustawowo organizuj¹ce proces racjonalizacji zatrudnienia, daj¹cy tak¿e efekty finansowe, o czym za chwilê, przygotowa³a Wielka Brytania, w trochê d³u¿szym okresie, do 2015 r., ze
zwolnieniem z administracji brytyjskiej oko³o pó³
miliona osób, dok³adnie czterystu dziewiêædziesiêciu tysiêcy. Podobne ustawy zosta³y przygotowane w Bu³garii i Rumunii. To oznacza, ¿e w tych
kryzysowych czasach ró¿ne kraje, szukaj¹c oszczêdnoœci, próbuj¹ je uzyskaæ nie tylko poprzez
dzia³ania, których w Polsce w kryzysie nie stosujemy, czyli na przyk³ad brak waloryzacji emerytur, obni¿anie nak³adów na ró¿ne dzia³ania o charakterze spo³ecznym, ale w³aœnie poprzez ograniczanie nak³adów i racjonalizacjê zatrudnienia
w administracji pañstwowej – podkreœlam – bo na
to mamy realny wp³yw.
Efekty tego projektu maj¹ ró¿ny charakter
w ró¿nych latach. W roku 2011 te osoby, które
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strac¹ pracê, bêd¹ zgodnie z rozwi¹zaniami kodeksowymi otrzymywa³y odprawê. Koszt tych odpraw to 266 milionów. W zwi¹zku z tym ten realny
uzysk w roku 2011, w skali prawie 700 milionów z³, zostanie pomniejszony o te odprawy.
Chcemy, ¿eby, zgodnie z ustaleniami z osobami
prowadz¹cymi sprawy kadrowe w jednostkach
administracji, uwolnione w ten sposób œrodki pozosta³y w dyspozycji tych jednostek. Proszê pamiêtaæ, ¿e rok 2011 jest rokiem zamro¿enia wzrostu wynagrodzeñ. Wykorzystuj¹c te uwolnione
œrodki, bêdzie mo¿na, zgodnie z decyzjami prowadz¹cych te jednostki, dokonaæ podwy¿ek wynagrodzeñ na przyk³ad dla najlepszych pracowników, bo to nie musi byæ jednakowo dla wszystkich.
Mo¿na zak³adaæ, ¿e z racji zmniejszenia liczby
zatrudnionych œrednie wynagrodzenie w nastêpnych latach nie bêdzie siê obni¿a³o, bêd¹ równie¿
realne oszczêdnoœci dla bud¿etu. Kalkulujemy je
w roku 2013 i jeszcze rok po zakoñczeniu funkcjonowania tej ustawy, w 2014 r., w wysokoœci oko³o
1 miliarda 400 milionów z³ w ka¿dym z tych lat. To
s¹ niebagatelne efekty w sensie pozytywnym, i to,
proszê zwróciæ uwagê, osi¹gane tylko i wy³¹cznie
poprzez zabieg polegaj¹cy na tym, ¿e utrzymujemy obni¿ony poziom zatrudnienia, de facto w skali tych przesz³o trzystu tysiêcy osób o dwadzieœcia
siedem tysiêcy osób, a otrzymujemy mo¿liwoœæ
wzrostu œredniego wynagrodzenia i zarazem oszczêdnoœci bud¿etowe. Wydaje siê, ¿e to jest dosyæ
racjonalnie pomyœlane.
Teraz, jeœli pañstwo pozwol¹, postaram siê odpowiedzieæ na czêœæ pañstwa pytañ, wyprzedzaj¹c je niejako, bo zadawaliœcie je, a przypuszczam,
¿e na niektóre z nich warto ju¿ odpowiedzieæ.
By³y pytania o to, co z ustawami, które nak³adaj¹ obowi¹zek wzrostu zatrudnienia. Otó¿ abstrahuj¹c w tej chwili od problemów zwi¹zanych
z zatrudnieniem w Inspekcji Transportu Drogowego, o czym za chwilê, chcê powiedzieæ, ¿e mniej
wiêcej od roku ka¿dy projekt ustawy, który wychodzi z rz¹du do parlamentu, obwarowany jest
tak¹ siln¹ klauzul¹, nad któr¹ pracujemy ju¿
w okresie uzgodnieñ, a dotycz¹ce tego decyzje zapadaj¹ na posiedzeniach komitetu sta³ego; klauzula ta dotyczy tego, ¿e te okreœlone zadania nale¿y realizowaæ razem z tymi, które ju¿ s¹ realizowane przez dane jednostki, z wiêksz¹ efektywnoœci¹,
bez wzrostu zatrudnienia. W zwi¹zku z tym w ¿adnym z projektów – chyba ¿e powstaje zupe³nie
nowa jednostka, ale to ma zupe³nie inny charakter – który wyszed³ w roku 2010 z rz¹du, nie ma
sugestii, informacji, ¿e musi siê to wi¹zaæ ze wzrostem zatrudnienia.
Jeœli chodzi o przyk³ad zwi¹zany z Inspekcj¹
Transportu Drogowego i zadaniami, które na tê
instytucjê s¹ na³o¿one, to chcê powiedzieæ, ¿e
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w roku 2007 mieliœmy zatrudnienie na szczeblu
wojewódzkim i w G³ównym Inspektoracie Transportu Drogowego na poziomie piêciuset szeœædziesiêciu oœmiu osób. W roku 2009 by³o to
osiemset siedemdziesi¹t siedem osób, czyli nast¹pi³ przyrost w relatywnie du¿ej skali, bo to jest
prawie 50%. Nie mam pe³nych danych za rok
2010, ale do po³owy roku te¿ by³ przyrost zatrudnienia. Wydaje mi siê, ¿e ta instytucja w pewnym
sensie trochê wczeœniej przygotowa³a siê do realizacji tych zadañ. Skala zatrudnienia, powtórzê:
piêæset szeœædziesi¹t osiem w 2007 r., osiemset
siedemdziesi¹t siedem w 2009 r. Ta maksymalna
redukcja etatów dotyczy³aby oko³o osiemdziesiêciu osób. Wtedy by³oby oko³o oœmiuset osób, co
i tak stanowi o wiele wiêksze zatrudnienie ni¿
w 2007 r. Ale mamy œwiadomoœæ, ¿e dochodz¹ nowe zadania, i w zwi¹zku z tym chcemy traktowaæ
ten art. 16, umo¿liwiaj¹cy odwo³ania, jako element rzeczywistej oceny argumentów i analiz,
które przez poszczególne jednostki i instytucje zostan¹ przekazane. I na pewno bêdziemy na to reagowali, tym bardziej ¿e akurat w odniesieniu do
Inspekcji Transportu Drogowego pojawiaj¹ siê
nowe zadania, choæby zwi¹zane z op³atami elektronicznymi, ju¿ abstrahuj¹c od tych, które wesz³y w ¿ycie w zwi¹zku z – w cudzys³owie – radarami.
Teraz co do S³u¿by Wiêziennej, bo o to równie¿
tutaj pytano. Oczywiœcie jest pe³na zgoda, ¿e procesy ucywilniania s¹ bardzo istotne. By³ tylko jeden k³opot, o którym dyskutowaliœmy podczas
posiedzeñ sejmowych, a mianowicie Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna, Stra¿ Graniczna i Policja mia³y
swoje ustawy modernizacyjne obejmuj¹ce lata
2008–2011. Celem tych ustaw by³a modernizacja
zwi¹zana z wyposa¿eniem materialnym, ale tak¿e
dotycz¹ca zatrudnienia. Tam by³y przeprowadzane procesy ucywilnienia i one obejmowa³y równie¿ rok 2011. Wiadome jest, ¿e ta ustawa i racjonalizacja zatrudnienia nie obejmuj¹ funkcjonariuszy, ale po dyskusji doszliœmy do wniosku, ¿e
by³aby sprzecznoœæ miêdzy celem racjonalizacji
zatrudnienia w stosunku do pracowników cywilnych Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej i Policji, skoro rok 2011 ma byæ jeszcze procesem ucywilnienia, bo nie mo¿na mówiæ: przechodŸcie do cywila, i jednoczeœnie mówiæ: no to
bêdziecie zwolnieni. Dlatego odpowiednie zapisy
chroni¹ pracowników cywilnych tych s³u¿b.
S³u¿ba Wiêzienna nie mia³a swojego projektu
modernizacyjnego, mia³a tylko projekt modernizacyjny dotycz¹cy de facto wyposa¿enia materialnego, zmiany lokacji, budowy nowych wiêzieñ, co
nie oznacza, ¿e ten proces w sposób naturalny,
nie z uwagi na zobowi¹zania ze strony pañstwa,
nie nastêpowa³. W roku 2007 pracowników cywilnych w S³u¿bie Wiêziennej by³o tysi¹c dwustu jedenastu, na ogóln¹ liczbê pracowników zatrudnionych w S³u¿bie Wiêziennej wynosz¹c¹ dwa-
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dzieœcia szeœæ tysiêcy trzysta dwadzieœcia trzy,
a w grudniu 2010 r. pracowników cywilnych
w S³u¿bie Wiêziennej jest tysi¹c dziewiêciuset siedemdziesiêciu siedmiu – czyli oko³o 60% wiêcej
ni¿ 2007 r., zatem widaæ, ¿e ten proces nastêpuje
– na ogóln¹ liczbê dwudziestu dziewiêciu tysiêcy
dwustu piêtnastu osób.
Rozumiem argumentacjê senatora Rulewskiego i myœlê, ¿e wtedy, kiedy S³u¿ba Wiêzienna bêdzie przedstawia³a swoje wnioski, na przyk³ad
zgodnie z art. 16, mówi¹ce na przyk³ad o tym, ¿e
proces nastêpuje i potrzebna jest na przyk³ad racjonalizacja zatrudnienia w innej skali ni¿ 10%, to
po dok³adnej analizie bêdzie mo¿na… Ale to, co
mówiê, to nie jest obietnica zmniejszenia, to jest
tylko obietnica, zobowi¹zanie do rzetelnej, rzeczowej analizy wniosków, które zostan¹ przedstawione. Tak ¿e w takich sytuacjach bêdziemy oczywiœcie na to reagowali. I wolimy, ¿eby to tak zosta³o,
dlatego ¿e bardzo nam zale¿y na tym, aby ta ustawa, jeœli chodzi o spis instytucji, które jej podlegaj¹, by³a maksymalnie szeroka. Bo ka¿dy wy³om
tworzy negatywny punkt odniesienia w takim
sensie, ¿e póŸniej utrudnia on przejrzystoœæ i racjonalnoœæ odwo³añ.
W tym te¿ kontekœcie byliœmy przeciwni zapisom dotycz¹cym wziêcia pod uwagê pracowników cywilnych prokuratury. W oczywisty sposób
ci, którzy s¹ tam zatrudnieni w ramach stosunku s³u¿bowego, czyli prokuratorzy i asesorzy, nie
podlegaj¹ racjonalizacji zatrudnienia – co do tego
nie ma ¿adnych obaw. Ale ta grupa cywilna
w prokuraturze, która na koniec 2009 r. liczy³a
oko³o siedmiu tysiêcy dwustu osób, formalnie
oczywiœcie tym dzia³aniom podlega. Zgodnie z informacjami, jakie uzyska³em od prokuratora generalnego – tak¿e w dzisiejszej rozmowie telefonicznej, jak¹ z panem prokuratorem generalnym
odby³em – prokuratura prawdopodobnie bêdzie
przygotowywa³a swój program porz¹dkowania
zatrudnienia, tak to nazwijmy, a my oczywiœcie,
zgodnie z art. 16, bêdziemy na te ró¿ne sugestie
i rekomendacje, które nam zostan¹ przekazane,
reagowali.
Myœlê, ¿e to, co powiedzia³em, w sporej czêœci
jest odpowiedzi¹ na ró¿ne pytania, które ju¿ siê
pojawi³y. Ale oczywiœcie jestem do pañstwa dyspozycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Senatorowie: Bisztyga, Paszkowski, Rulewski,
Andrzejewski, Karczewski, Piotrowicz i Dobrzyñski.
Senator Bisztyga i Paszkowski jako pierwsza para. Proszê bardzo. Tylko, Panowie, proszê nie przekraczaæ minuty, je¿eli chodzi o zadawanie pytañ.

Przestrzegajmy zasad regulaminu, zw³aszcza ¿e pora jest póŸna. Ja muszê powiedzieæ, ¿e tak¿e jestem
ju¿ zmêczony, bo od 9.00 prowadzi³em ró¿ne…
(G³os z sali: Nie ma Bisztygi.)
Bisztygi nie ma. To Paszkowski.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dlaczego pan,
Panie Marsza³ku, tak¹ uwagê pan przed moim
wyst¹pieniem wyg³asza?)
Nie. Ja mówiê ogólnie. Zreszt¹ myœla³em, ¿e to
senator Bisztyga bêdzie mówi³ jako pierwszy, ale
widzê, ¿e go nie ma.
No ale dobrze, proszê bardzo, Panie Senatorze.
To by³a uwaga generalna, a nie coœ…

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze! Panie Marsza³ku!
Ja chcia³bym wróciæ do pytania dotycz¹cego
Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy partnerem
dla premiera bêdzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czy te¿ poszczególne oddzia³y funduszu? To znaczy chodzi mi o to, czy te zamierzone co najmniej 10% ma byæ osi¹gniête w ramach
ca³ej struktury Narodowego Funduszu Zdrowia,
czy te¿ w ramach poszczególnych oddzia³ów. I to
jest moje pierwsze pytanie.
Drugie. Chcia³bym zapytaæ pana ministra, czy
z uwagi na to, ¿e kryterium z art. 6… a w zasadzie
z art. 9, tak… To w art. 9 jest zapis, ¿e kierownik
jednostki opracowuje kryteria wyboru pracowników, którzy maj¹ byæ zwolnieni czy te¿ maj¹ podlegaæ zwolnieniu – tak to jest sformu³owane
w ustawie. A w art. 15 mówi siê o raporcie pocz¹tkowym. I w zasadzie nigdzie nie mówi siê, ¿e kierownik ma przeprowadziæ analizê zatrudnienia,
z której by wynika³y te kryteria zwolnienia. Bo je¿eli weŸmiemy pod uwagê art. 15 ust. 5, to tam
w zasadzie s¹ wyliczone, podane enumeratywnie,
sprawy statyczne, czyli ogólny stan zatrudnienia,
liczba pracowników itd., itd. Wprawdzie jest zapis, ¿e wzór raportu pocz¹tkowego itd. bêdzie
okreœla³ prezes Rady Ministrów, ale czy nie wydaje siê panu zasadne, Panie Ministrze, ¿eby w ustawie by³o okreœlone, ¿e ma byæ przeprowadzona
analiza zatrudnienia, chocia¿by po to, by opracowaæ te kryteria? Bo z ustawy, z tych zapisów, nic
takiego nie wynika.
I zadam ostatnie moje pytanie, Panie Marsza³ku, korzystaj¹c z pana cierpliwoœci…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pan przekroczy³ ju¿ czas trzykrotnie, w ka¿dym pytaniu…)
Ale to s¹ trzy pytania, Panie Marsza³ku. Proszê
mi to wybaczyæ.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, nie, ka¿de pytanie trwa ju¿ d³u¿ej.)
I ostatnie moje pytanie. Wi¹¿e siê ono z kwesti¹
tego, ¿e jako kryterium liczenia wskaŸnika
w art. 6 wybrano, jako pocz¹tkow¹ datê, dzieñ
30 czerwca 2010 r. Czy panu ministrowi s¹ znane
dane mówi¹ce o tym, ile osób zatrudniono w tych-
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¿e jednostkach od dnia 1 stycznia 2010 r. do
30 czerwca 2010 r.? Czy pañstwo prowadziliœcie
takie analizy? A je¿eli takich analiz nie przeprowadzaliœcie, to dlaczego wybraliœcie tê datê? Bo,
jak domniemywam, by³a informacja o tym, ¿e taka ustawa powstanie, a oprócz tego ta data te¿ byæ
mo¿e by³a przedmiotem pewnych ustaleñ i przetargów. I byæ mo¿e, ¿e tak powiem, zatrudnienie
w pierwszym okresie roku poszybowa³o niebotyczne w górê – oczywiœcie w ramach mo¿liwoœci bud¿etowych – z uwagi na to, ¿e jest szykowana ta
ustawa, a wiêc trzeba by³o, ¿e tak powiem, wypracowaæ sobie w pierwszym okresie odpowiednie
wskaŸniki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê mo¿e odpowiedzieæ na
tê seriê pytañ, bo to…

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Data 30 czerwca zosta³a wybrana z pe³n¹
œwiadomoœci¹, dlatego ¿e to jest data, w przypadku której mamy wiedzê o przyroœcie zatrudnienia w ró¿nych instytucjach. Ale proszê pamiêtaæ, ¿e procedowanie nad t¹ ustaw¹ zaczê³o
siê 23 sierpnia. Zreszt¹ z takich czy innych powodów jako pierwsza data bêd¹ca punktem odniesienia wyst¹pi³a data bodaj¿e 1 paŸdziernika
2010 r. Ale odwo³anie siê do niej wyda³o nam siê
w trakcie konsultacji dosyæ paradoksalne, no
bo wtedy, jak wiadomo, wszyscy – wiedz¹c, co
jest szykowane – mogliby w taki czy inny sposób
podwy¿szaæ próg zatrudnienia. Dlatego cofnêliœmy siê do 30 czerwca. W zwi¹zku z tym nie
przypuszczam, ¿eby w pierwszej po³owie tego
roku by³y podejmowane jakiekolwiek dzia³ania
z myœl¹ o tym wzroœcie zatrudnienia. Jak mówiê, ta ustawa ma swoj¹ historiê, to znaczy to
jest ustawa, która zosta³a przedstawiona do
konsultacji w roku ubieg³ym, równie¿ w okresie
wakacyjnym, sierpieñ – wrzesieñ, w koñcowej
czêœci wakacji, i która po konsultacjach w³aœciwie nie wesz³a w ¿ycie. To znaczy myœmy zakoñczyli procedowanie nad ni¹. Ró¿nica miedzy
tamtym projektem a tym polega miêdzy innymi
na tym, ¿e w tym projekcie z pe³n¹ œwiadomoœci¹ przyjmujemy, ¿e te narzêdzia, które s¹ tutaj
proponowane, mog¹ byæ wykorzystane przez
ró¿ne jednostki – takie choæby jak Kancelaria
Senatu, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezydenta RP czy ró¿ne inne samodzielne i niezale¿nie funkcjonuj¹ce jednostki – ale nie musz¹. No
i wtedy nie ma zagro¿enia… To znaczy jest mo¿liwoœæ skorzystania z narzêdzi, które tutaj s¹
uwzglêdnione, ale nie ma takiej sytuacji, w któ-
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rej jednostki podleg³e zupe³nie innym organom
musia³yby przedstawiaæ sprawozdanie prezesowi Rady Ministrów. Tak ¿e mnie siê wydaje, ¿e
nie ma tu zagro¿enia. A jeœli chodzi o drug¹ po³owê roku i o ówczesny przyrost zatrudnienia, to
z regu³y jest tak, ¿e te rezerwy zatrudnienia, które s¹, s¹ w drugiej po³owie roku rozdysponowywane w drodze decyzji Rady Ministrów i my dosyæ radykalnie pilnujemy, ¿eby wtedy wzrost zatrudnienia nie nastêpowa³. A wiêc nie ma takich
obaw, o jakich pan mówi³.
Wydaje nam siê, ¿e jeœli chodzi o wspominane
kryteria, to jest tu zawarty dostatecznie mocny
sygna³ dla osoby przeprowadzaj¹cej ten projekt
i pe³ni¹cej funkcjê pracodawcy, tym bardziej ¿e
wiadomo, i¿ z innych przepisów prawnych dotycz¹cych tego, jak te kryteria powinny wygl¹daæ
wynikaj¹ ró¿ne okreœlone wymogi. My chcemy,
¿eby to, co jest zawarte w projekcie rozporz¹dzenia i w za³¹czniku – to jest taka tabelka do wype³nienia, która pozwoli przygotowaæ raport pocz¹tkowy – by³o elementem, który, zale¿nie od
specyfiki poszczególnych jednostek, pozwoli na
dokonanie analizy zatrudnienia. Wszelkie rozmowy, jakie w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy prowadzi³em z dyrektorami generalnymi, wskazuj¹
na to, ¿e wobec wieloœci podmiotów… Bo proszê
pamiêtaæ, ¿e oprócz takich wyrazistych podmiotów jak ministerstwa czy tak du¿ych jak ZUS,
KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa… T¹ ustaw¹ nie obejmujemy podmiotów ma³ych, zatrudniaj¹cych do dwudziestu
osób, niemniej jednak obejmujemy ni¹ tak naprawdê trzy i pó³ tysi¹ca ró¿nego typu podmiotów.
Dlatego dopasowanie rozwi¹zañ prawnych, ustawowych do bardzo zró¿nicowanych sytuacji tych
wielu podmiotów wydawa³o nam siê niemo¿liwe.
St¹d te¿ taka elastycznoœæ i otwartoœæ w zapisach.
Ale zak³adamy, ¿e w oczywisty sposób to rozporz¹dzenie, za³¹cznik, przygotowywanie raportu
pocz¹tkowego bêd¹ potrzebne do przeprowadzenia wspominanych analiz. Ten zapis, który po
dyskusji wszed³ do projektu, mówi¹cy o potrzebie
upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej tych kryteriów, moim zdaniem, te¿ spe³ni tak¹
rolê. To znaczy to nie mo¿e wtedy dzia³aæ w taki
prosty sposób: zwalniamy, bo zwalniamy, bo jest
ustawa. Wtedy by³yby przegrane sprawy w s¹dzie,
a moim zdaniem w interesie osób, które to przeprowadzaj¹, nie le¿y nara¿anie siê na taki nieprofesjonalizm.
Co do kwestii zwi¹zanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, to powiem, ¿e jestem w pewnym
k³opocie, bo nie pamiêtam w tej chwili – mogê panu senatorowi jutro rano udzieliæ osobno tej odpowiedzi – jaka dok³adnie jest struktura zarz¹dzania i podleg³oœci w NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia jako osobna jednostka bêdzie przesy³a³ informacjê, ale ona bêdzie równie¿ znana ministrowi zdrowia, który, sprawuj¹c generalny
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nadzór, równie¿ bêdzie móg³ przedstawiaæ swoje
rekomendacje, tak wiêc w pewnym sensie bêdzie
ogniwem poœrednim. Jeœli pan senator siê zgodzi,
to ja jutro rano dok³adnie opowiem, jak wygl¹da
struktura NFZ i jak ten proces bêdzie tam przebiega³, bo w tej chwili nie pamiêtam dok³adnej
struktury podleg³oœci.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Teraz pytania senatorów Rulewskiego i Karczewskiego.
Proszê bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze!
Ja pytam o dzia³ania os³onowe – a skomentujê,
¿e s¹ one sk¹pe, bo w gruncie rzeczy ograniczaj¹
siê do trzymiesiêcznej odprawy dla d³ugoletnich
pracowników, która do tego jest jeszcze limitowana wysokoœci¹ piêtnastokrotnego minimalnego
wynagrodzenia, czyli kwot¹ 20 tysiêcy z³. Zatem te
dzia³ania odbiegaj¹ od tych, powiedzmy, mo¿e nie
norm, ale standardów, choæ, co prawda, dotycz¹cych gospodarki towarowej. Pamiêtam reformê administracyjn¹ kraju i w tym aspekcie pytam: czy te dzia³ania nie za sk¹pe? Zdaje siê, ¿e
pan minister te¿ bra³ udzia³ w tworzeniu reformy
administracji pañstwowej w 2000 r., kiedy to
dzia³ania os³onowe na pewno obejmowa³y znajdowanie miejsc pracy, mo¿liwoœæ przekwalifikowania siê, a tak¿e kierowane ze wszystkich stron polityczne uczulenie wszystkich s³u¿b na to, ¿eby
z tymi ludŸmi postêpowano jak z ludŸmi pracy.

my bardzo wdziêczni, a jeœli nie, to prosimy zrobiæ
to póŸniej. My siê boimy, ¿e to bêd¹ redukcje nie
w centrali, tylko w³aœnie w tych jednostkach wysuniêtych, na rubie¿ach, czyli w delegaturach.
Mo¿e to ³¹czyæ siê z ich likwidacj¹, co by³oby bardzo niekorzystne równie¿ dla œwiadczeniodawców, dlatego, ¿e ten kontakt, ta bliskoœæ delegatur
s¹ bardzo wa¿nymi, istotnymi elementami.
Panie Ministrze, teraz pytanie o to, kiedy rozpocz¹³ siê ten proces. Bo pan ju¿ powiedzia³, ¿e prace rozpoczê³y siê w tym roku, ale sam zamys³, pomys³, sama idea i wiedza na temat tej ustawy by³y
znane wczeœniej, tak wiêc ju¿ wczeœniej by³ ten
niepokój o mo¿liwy wzrost zatrudnienia. Mo¿e zadam pytanie: czy do wszczêcia prac nad t¹ ustaw¹
sk³oni³y pañstwa bardziej doœwiadczenia angielskie, bu³garskie, a mo¿e rumuñskie, czy te¿ faktyczn¹ przyczyn¹ by³a tu analiza nadmiernego zatrudnienia?
Panie Ministrze, ostatnie pytanie. Czy ta ustawa bêdzie tak¹ furtk¹ do nastêpnych ustaw, do
racjonalizacji zatrudnienia w ró¿nych obszarach,
w ró¿nych sektorach? Jest to mo¿liwe. Mo¿e tylko
my rozk³adamy tu rêce i mówimy, ¿e to jest niemo¿liwe, bo to jest niekonstytucyjne. Pan powiedzia³, ¿e rz¹d nie ma na to wp³ywu – ma, skoro
wprowadzi³ tak zwan¹ ustawê 203, która by³a i racjonalna, i korzystna dla pracowników s³u¿by.
No, by³a te¿… trochê roz³o¿y³a, prawda… Czy mo¿e jest te¿ odwrotnie, ¿e rz¹d nie zamierza w tej
chwili pracowaæ nad ustawami, które bêd¹ wprowadza³y racjonalizacjê zatrudnienia w szpitalach,
w szko³ach i w innych instytucjach? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê odpowiedzieæ na te
dwie serie pytañ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan senator Karczewski.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Co prawda, pan senator Paszkowski ju¿ czêœciowo zada³ moje pytanie, bo tutaj ta troska o NFZ
jest równie¿ z mojej strony. Panie Ministrze, mo¿e
wyt³umaczê, o co nam chodzi. Wydaje nam siê bowiem, ¿e najbardziej zagro¿one tymi redukcjami
s¹ ma³e filie, czyli nie wojewódzkie oddzia³y Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko te delegatury
w by³ych miastach wojewódzkich, bo one nie s¹
ju¿ miastami wojewódzkimi, ale s¹ w nich te ma³e
oddzia³y. Nasza troska jest z tym zwi¹zana. To jest
powa¿na sprawa, dlatego mo¿e powiem, o co chodzi… Tak wiêc ten problem jest i gdyby pan minister móg³ siê w tej chwili do tego odnieœæ, bylibyœ-

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Dziêkujê bardzo.
Jeœli chodzi o dzia³ania os³onowe, to bardzo du¿o tych instytucji, tak¿e ze wzglêdu na specyfikê
zatrudnienia, jest po prostu umieszczonych
w Warszawie, w stolicy kraju, gdzie poziom bezrobocia wynosi 3,5% – inaczej by³o w 1999 r. itd.
W zwi¹zku z tym, ¿e nie powinniœmy w tej ustawie
umieszczaæ niczego poza kodeksowymi dzia³aniami os³onowymi, czyli odpraw¹, a tak¿e powinniœmy uwzglêdniæ pewne jej ograniczenia, nie chcieliœmy zwiêkszaæ tych odpraw. Nie chcieliœmy robiæ tego te¿ dlatego, ¿e tamte ustawy by³y ustawami systemowymi, zmieniaj¹cymi ca³y model, a ta
jest ustaw¹ racjonalizacyjn¹, powstaj¹c¹ w okresie kryzysu. Nie wydaje nam siê specjalnie s³uszne, aby w dobie, kiedy jednak – mo¿e akurat
w Polsce nie na tak du¿¹ skalê, bo na rynku pracy

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.
(minister M. Boni)
jest wysoka rotacyjnoœæ – sporo osób, szczególnie
m³odych, traci pracê. I nawet jeœli po pewnym czasie cz³owiek odzyskuje pracê, to jeœli j¹ traci, nie
ma ¿adnego specjalnego wsparcia, poza tym, co
mo¿e, poza w³asn¹ zapobiegliwoœci¹, uzyskaæ
z Funduszu Pracy. Uznaliœmy, ¿e nie bêdziemy organizowaæ jakiegoœ dodatkowego, specjalnego
wsparcia dla pracowników administracji i na dodatek nie bêdziemy tego jeszcze zapisywaæ
w ustawach.
Rozmawia³em z dyrektorami generalnymi i –
zreszt¹ ju¿ kilkakrotnie przywo³ywa³em efekty
tych spotkañ – instytucje zg³osi³y gotowoœæ, zadeklarowa³y, ¿e tam, gdzie bêdzie to potrzebne,
bêd¹ dokonywa³y racjonalizacji zatrudnienia i bêd¹ wprowadza³y elementy tak zwanego zwolnienia monitorowanego, czyli bêd¹ próbowa³y doprowadziæ do kolejnego zatrudnienia osoby zwolnionej z pracy. Tak wiêc jest pewna gotowoœæ, ¿eby
nad tym pracowaæ. To jest pierwsza uwaga… Tak
jak mówiê, tamto rozwi¹zanie, jeœli chodzi o ten
pakiet dla miast i zwolnienia w administracji,
przygotowywaliœmy razem ze œwiêtej pamiêci pani¹ minister Gêsick¹. Teraz w sposób wybiórczy
i selektywny ró¿ne instytucje nawet same zg³asza³y chêæ zadbania o to. To by³a pierwsza uwaga.
Jeœli chodzi o NFZ, to oczywiœcie w ¿adnym
z tych modeli, w ¿adnym z tych rozwi¹zañ nie ma
takiej intencji, ¿eby oszczêdziæ centralê i pozwalniaæ ludzi na dole. Tak jak powiedzia³em, nie pamiêtam tej struktury, ale nie wydaje mi siê, ¿eby
by³o tak, aby mo¿na by³o oszczêdziæ centralê
i przenieœæ punkt ciê¿koœci gdzie indziej. Nawet
gdyby by³a taka rekomendacja – bo to mo¿e byæ
tylko na zasadzie rekomendacji organu nadzoruj¹cego – to na pewno plan, ¿e oszczêdzamy centralê, a tniemy gdzieœ na dole, nie powinien spotkaæ
siê z uznaniem tych, którzy bêd¹ oceniali sk³adane wnioski.
Jeœli chodzi o Ÿród³a naszych rozwi¹zañ, to jest
tak, ¿e my na te projekty brytyjski, bu³garski i rumuñski – brytyjski powsta³ parê miesiêcy wczeœniej, bu³garski i rumuñski stosunkowo niedawno
– patrzyliœmy i ich niektóre rozwi¹zania s¹ bardzo
zbli¿one do naszych. Tutaj te¿ jest kwestia roz³o¿enia w czasie tych dzia³añ, jednak g³ówna intencja jest taka… Proszê to te¿ zrozumieæ, my mamy
œwiadomoœæ, ¿e w czasach trudnych, kryzysowych przyrost administracji trzeba mieæ pod kontrol¹ i ta ustawa jest dobrym narzêdziem, twardym narzêdziem, daj¹cym w sposób racjonalny
elastyczne rozwi¹zania. Tak wiêc utrzymanie tego
obni¿onego poziomu zatrudnienia do 2013 r. te¿
jest bardzo wa¿nym celem.
Chcê bardzo mocno podkreœliæ, ¿e w ró¿nych
dziedzinach szukamy ró¿nego typu oszczêdnoœci,
co oznacza, tak jak to pañstwu przedstawia³em,
¿e nawet nie w roku 2011, ale i w latach póŸniej-
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szych, w roku 2013 czy 2014, bêd¹ tutaj oszczêdnoœci na poziomie 1 miliarda 400 milionów z³.
Uwa¿am, ¿e z punktu widzenia w³adzy publicznej
wa¿ne jest myœlenie o ró¿nych elementach oszczêdzania. Ktoœ mo¿e zapytaæ: kiedy trzeba zaoszczêdziæ 30 miliardów, po co siê przejmowaæ mo¿liwoœci¹ zaoszczêdzenia 1 miliarda? No, byæ mo¿e
w³aœnie trzeba szukaæ takich rozwi¹zañ, ¿eby
trzydzieœci rozwi¹zañ da³o nam 30 miliardów,
a nie w taki uproszczony sposób mówiæ: jest jedno
miejsce, gdzie mo¿emy œci¹æ 30 miliardów. Bo
wtedy najczêœciej okazuje siê, ¿e albo jest to pomoc spo³eczna, albo s¹ to emeryci. Chc¹c unikn¹æ takich rozwi¹zañ, szukamy innych, bardziej
wysublimowanych.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Stanis³aw Karczewski: A jeszcze nastêpne pytanie? Czy rz¹d szykuje kolejne tego typu ustawy?)
Sekundkê. Czy pan móg³by uzupe³niæ…
(Minister, Cz³onek Rady Ministrów Micha³ Boni:
Przepraszam, nie spojrza³em tutaj, po prostu
przez chwilê nie mia³em na nosie okularów. Bardzo przepraszam pana senatora.)
Dobrze. Bardzo proszê o udzielenie odpowiedzi.

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Nie tego typu rozwi¹zania. Na pewno my, czyli
strona rz¹dowa, nie bêdziemy chcieli ingerowaæ
w racjonalizacjê zatrudnienia w jednostkach, które
maj¹ swoj¹ samodzielnoœæ, to w ogóle nie wchodzi
w grê. Mnie siê wydaje, ¿e jest jeszcze bardzo du¿o
do uporz¹dkowania, jeœli chodzi o efektywnoœæ ró¿nego typu us³ug publicznych. I to nie ze wzglêdu na
zatrudnienie, tylko ze wzglêdu na poœrednie transfery, jakie s¹ obecnie. Przyk³adem jest ci¹gle nierozwi¹zany problem dotycz¹cy sk³adki zdrowotnej
przekazywanej za osoby bezrobotne. Gdybyœmy
znaleŸli wreszcie rozwi¹zanie, to moim zdaniem, po
pierwsze, mechanizm by³by prostszy, a po drugie,
ileœ osób mniej by³oby potrzebnych do tego, ¿eby
wykonywaæ okreœlone zadania. I to odbywa³oby siê
samoczynnie, a nie przez przymus racjonalizacji zatrudnienia. Doœwiadczenie powodziowe na przyk³ad by³o tutaj istotne albo ustawa, która obecnie
jest w parlamencie. Mo¿e szerzej o tym powiem.
Chodzi o budowanie filozofii przejœcia od wymogów
zaœwiadczenia do kultury oœwiadczenia. Wprowadzamy na przyk³ad fakultatywnoœæ mo¿liwoœci,
tak¿e jeœli chodzi o pomoc spo³eczn¹ w przypadku
œwiadczeñ rodzinnych, przedstawiania nie zaœwiadczeñ, ¿e dziecko siê uczy, studiuje itd., tylko
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oœwiadczenia. Oczywiœcie wi¹¿¹ siê z tym sankcje,
tak jak jest wszêdzie na œwiecie. Jeœli bêd¹ oœwiadczenia i jeœli pojawi¹ siê one w wielu dziedzinach, to
mechanizm wydawania milionów zaœwiadczeñ trochê siê zmniejszy. Im bardziej on siê zmniejszy, tym
bardziej, byæ mo¿e, zwiêkszy siê, w sposób naturalny, efektywnoœæ pracy, mo¿e bêdzie mniej osób potrzebnych do zatrudnienia albo wiêcej osób bêdzie
bardziej skupionych na innego rodzaju zadaniach.
Gdyby nam siê uda³o przedyskutowaæ ten szesnasto- czy osiemnastostronicowy kwestionariusz odnosz¹cy siê do udzielania pomocy z pomocy spo³ecznej – to jest doœwiadczenie zwi¹zane z powodzi¹ –
to mo¿e proœciej i sprawniej przebiega³yby ró¿ne
dzia³ania. Gdy mówimy o poszukiwaniu rozwi¹zañ
racjonalizacyjnych, to raczej mamy na myœli robienie tego poprzez szukanie efektywnoœci w kosztach,
poprzez uproszczenie procedur, a nie poprzez odgórne decydowanie o zatrudnieniu w jednostkach,
które nie maj¹ charakteru bezpoœredniej podleg³oœci funkcjonowania w obrêbie administracji.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Do zadania pytañ zapisali siê jeszcze senatorowie Andrzejewski, Dobrzyñski, Piotrowicz. Czy
mogê ju¿ zamkn¹æ listê? Jeszcze nie, dobrze. Wobec tego przystêpujemy do… Pan senator Andrzejewski, potem pan senator Dobrzyñski.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, dlaczego wybrano kryteria
podmiotowe, a nie przedmiotowe? Nie wybrano
na przyk³ad ustawowego zamro¿enia limitu funduszu p³ac, tym samym pozostawiaj¹c jednostkom problem redukcji etatów albo rozdzia³u
funduszu p³ac. W ten sposób zamro¿ono po prostu w niektórych przypadkach jego waloryzacjê.
To jest pierwsze pytanie. Drugie: wed³ug jakich
kryteriów, kryterium u¿ytecznoœci czy kryterium œredniego wynagrodzenia, wybrano szko³y, placówki i jednostki zatrudniaj¹ce? Rzeczywiœcie tu jest… Komisja chce prokuraturê
skreœliæ, chyba s³usznie. To tak samo dotyczy
przedmiotowo wyodrêbnionych, które same
kszta³tuj¹ swój bud¿et, w art. 139 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych… Przecie¿ zamro¿enie
funduszu p³ac i pozostawienie im swobody
w pozosta³ym zakresie by³oby trafniejszym rozwi¹zaniem ni¿ takie siêganie praw¹ rêk¹ do lewego ucha. A wiêc takie jest moje pytanie. Mam
zreszt¹ poczucie, ¿e to i tak s¹ niewystarczaj¹ce
œrodki i trzeba bêdzie pójœæ dalej. Problem nie
dotyczy neopopiwku, tylko braku bardziej radykalnych posuniêæ. Dlaczego ich nie zastosowano? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pana senatora Dobrzyñskiego o zadanie
pytania.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Mam pytanie: czy ma pan informacjê na temat
wzrostu, i liczbowego, i procentowego, zatrudnienia w jednostkach, których dotyczy ustawa. Chodzi o KRUS, ZUS, Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych, NFZ, PFRON i agendy.
Nastêpne pytanie. Ustawa, o której mówi³em,
zreszt¹ pan troszeczkê w swojej wypowiedzi wspomina³ o tym, nie mówi nic na temat powstawania
nowych jednostek. Otó¿ w przypadku gdy urzêdy
czy agendy, agencje, o których tu mówimy, bêd¹
chcia³y omin¹æ ograniczenie mówi¹ce o 10%, to
bêd¹ tworzyæ nowe jednostki. W zwi¹zku z tym
osoby, si³¹ rzeczy, bêd¹ zatrzymane w agendach,
jednostkach administracji rz¹dowej. Jeœli chodzi
o uzasadnienia, o których mówi ustawa, to oczywiœcie mo¿na je sporz¹dziæ. Jakaœ iloœæ zadañ na
pewno jest do realizacji. W zwi¹zku z t¹ iloœci¹ zadañ ja chcê jeszcze tylko przypomnieæ, ¿e bardzo
du¿o zadañ na przyk³ad z urzêdu wojewody przesuniêto do urzêdów marsza³kowskich. Ja nie bardzo rozumiem ten znaczny wzrost zatrudnienia,
ale pan na pewno nam dzisiaj o tym powie. Tak
wiêc te dwie sprawy chcia³bym…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie
odpowiedzi.

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Dziêkujê bardzo.
Oczywiœcie dyskutowaliœmy, czy model zwi¹zany ze skupieniem uwagi na rozwi¹zaniach o charakterze przedmiotowym, czyli na przyk³ad zamro¿enie funduszu wynagrodzeñ, nie wchodzi³by
w grê. Proszê pamiêtaæ, ¿e my bêdziemy realizowali tê ustawê – to bêdzie po jej przyjêciu, po podpisaniu jej przez pana prezydenta i po tym, gdy
wejdzie w ¿ycie – w roku 2011. To bêdzie, ¿e tak
powiem, g³ówny rok, rok, na który równie¿ w jednostkach administracji zosta³ zamro¿ony wzrost
wynagrodzeñ. Czyli nie bêdzie wzrostu wynagrodzeñ. W zwi¹zku z tym mo¿na by powiedzieæ, ¿e to
samo w sobie ju¿ by dzia³a³o. W czasie przygotowañ, gdy odbywa³y siê nasze wewnêtrzne dyskusje, gdy dyskutowaliœmy z ekspertami, z dyrektorami generalnymi na temat tej ustawy, trochê obawialiœmy siê nastêpuj¹cego rozwi¹zania: kiedy
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publicznie zostanie og³oszone, i¿ wystarczy utrzymanie przez jakiœ czas na tym samym poziomie
funduszu wynagrodzeñ, a nie bêdzie wymogu mówi¹cego o racjonalizacji zatrudnienia, to w efekcie
bêdzie siê zmierza³o do tego, ¿eby nawet za cenê
obni¿onych wynagrodzeñ – kwestia wypowiedzeñ
zmieniaj¹cych, umówienia siê itd. – zostaæ, tak¿e
po tym czasie, w³aœciwie na tym samym poziomie
zatrudnienia. Jednostki administracji maj¹ to do
siebie, ¿e potrafi¹ siê dostosowaæ do ka¿dej sytuacji. Uznaliœmy, ¿e to by³oby narzêdzie, które nam
nie da… Ono nam zmniejszy koszty w okreœlonym
czasie, ale my i tak te koszty zmniejszamy, zamra¿aj¹c wzrost wynagrodzeñ. My chcemy osi¹gn¹æ
wiêksze efekty kosztowe, ale chcemy tak¿e, aby
w administracji naprawdê pracowano z wiêksz¹
efektywnoœci¹, aby z czasem by³o lepsze wynagrodzenie, ale mniejsza liczba osób. Jeœli jest tutaj
ktoœ z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to jest
moja jednostka macierzysta, to proszê siê nie
gniewaæ. Jest pan minister Berek i parê innych
osób. Jestem g³êboko przekonany… Gdy popatrzy siê na liniê dostarczania ró¿nego typu dokumentów, na pracê merytoryczn¹, to oka¿e siê, ¿e
jest tam jeszcze rezerwa – a kancelaria zwalnia³a
przez ostatnie lata – miêdzy 10% a 15%, jeœli chodzi o zatrudnienie. Zawsze problemem okazuj¹
siê narzêdzia: czy mo¿na, czy sprawnie… St¹d taki w pe³ni œwiadomy wybór. Jeœli chodzi o jednostki, które maj¹ swoj¹ samodzielnoœæ, to moim
zdaniem dajemy im narzêdzia nie poprzez fundusz wynagrodzeñ, tylko poprzez mo¿liwoœæ dzia³ania podmiotowego. Czy z nich skorzystaj¹, to ju¿
od nich bêdzie zale¿a³o.
Jeœli chodzi o nowe jednostki, to moim zdaniem
nie bêdzie takie proste uciekanie w powo³ywanie
nowych jednostek. Proszê pamiêtaæ, ¿e zgodnie
z ustaw¹ o finansach publicznych do koñca tego
roku, do 31 grudnia, istnieje zobowi¹zanie mówi¹ce o potrzebie przekszta³cenia gospodarstw
pomocniczych. Te gospodarstwa pomocnicze albo
siê przekszta³caj¹ w jednostki bud¿etowe, albo s¹
zintegrowane, albo powstaj¹ instytucje gospodarki bud¿etowej, tak zwane IGB.
(Senator Jan Dobrzyñski: W wiêkszoœci s¹ ju¿
przekszta³cone.)
Tak, ale to jest dodatkowe wyjaœnienie. Dlatego
punktem wyjœcia tej ustawy okreœlaj¹cym poziom
zatrudnienia jako startowy do dokonywania racjonalizacji jest ta œrednia wa¿ona zatrudnienia
w dniu 30 czerwca i zatrudnienia, które bêdzie
chyba na dzieñ 31 stycznia czy 1 lutego po tych
zmianach, które wprowadziliœmy w parlamencie,
¿eby by³o jeszcze trochê czasu na przygotowanie
tej ustawy, bo chodzi o to, ¿eby uwzglêdniæ miêdzy
innymi ten proces zmian, to znaczy te efekty przechodzenia pomiêdzy ró¿nymi jednostkami. To zosta³o zbuforowane, a nie ma ju¿ takiej mo¿liwoœci,
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¿eby te jednostki powstawa³y w inny sposób, bo
jeœli powstaj¹ naprawdê nowe z mocy ustawy, to
musz¹ powstaæ z mocy ustawy i wtedy wszyscy
razem uczestniczymy w procesie zatwierdzania
tego.
Jeœli chodzi o Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych…
(Senator Jan Dobrzyñski: Wzrost zatrudnienia
w tych jednostkach.)
Tak, ja szukam teraz dok³adnych…
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek, mo¿e ja powtórzê pytanie?)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pan minister
pamiêta, tylko szuka informacji. Momencik.)
Ja pytanie pamiêtam, tylko w tych skomplikowanych tabelkach, które oczywiœcie s¹ tak jak
zwykle przygotowane tak, ¿e jest tu administracja
itd. Ja mia³em, przepraszam pañstwa, wyodrêbnion¹ tabelkê z KRUS i z Zak³adem Ubezpieczeñ
Spo³ecznych… Jeœli mogê prosiæ, Panie Maæku…
Przepraszam pañstwa…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dobrze, dobrze, Panie Ministrze, bardzo proszê.)
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego:
w roku 2007 by³o szeœæ tysiêcy trzysta dwadzieœcia dziewiêæ osób, a w roku 2009 – szeœæ tysiêcy
sto piêædziesi¹t siedem. I proszê zwróciæ na to
uwagê, bo dlatego my przy tych raportach pocz¹tkowych bêdziemy brali pod uwagê tak¿e to, jak
ten proces wygl¹da³. Fundusz Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych: trzysta dziewiêæ
w 2007, dwieœcie osiemdziesi¹t piêæ w 2009. Prezes ZUS mia³ niedu¿y wzrost, mniej wiêcej na poziomie oko³o 2%, bo oni te¿ dokonywali racjonalizacji zatrudnienia. Od szefów tych jednostek
i osób zarz¹dzaj¹cych kadrami bêdzie zale¿a³o to,
czy one uznaj¹, ¿e potrzebne im s¹, i w jakim zakresie, te narzêdzia do racjonalizacji zatrudnienia. Moja wiedza wynikaj¹ca z rozmów z szefami
tych instytucji jest taka, ¿e im siê te narzêdzia
przydadz¹ w dalszym procesie porz¹dkowania zatrudnienia, bo bêd¹ to narzêdzia ³atwiejsze do
u¿ycia, ale te¿ rozumiemy, ¿e oni ju¿ jak¹œ pracê
wykonali.
(Senator Jan Dobrzyñski: Pani Marsza³ek…)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Ju¿ zapisany jest pan w kolejnoœci.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Piotrowicz zada pytanie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czym pan minister by wyt³umaczy³ ró¿ne potraktowanie s¹downictwa i prokuratury? Wed³ug mojej wiedzy, je¿eli chodzi
o pracowników zatrudnionych na etatach nieorzeczniczych w s¹dach, to przypada ich wiêcej na
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jednego sêdziego ni¿ pracowników administracyjnych na jednego prokuratora. Czym pan minister
móg³by to wyt³umaczyæ i czy rzeczywiœcie stanowisko rz¹du, zmierzaj¹ce do niewy³¹czenia prokuratury z tej¿e ustawy, jest takie nieprzejednane
i konsekwentne?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator WoŸniak. Bardzo proszê o zadanie pytania.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Dziêkujê, Panie Ministrze, za wstêpne uwagi
odnosz¹ce siê do moich w¹tpliwoœci. Ja
chcia³bym oczywiœcie g³osowaæ za t¹ ustaw¹, bo
co do jej intencji i co do celów w pe³ni siê zgadzam,
ale jeœli pan minister odniós³by siê do moich w¹tpliwoœci w kwestii stosowania art. 16 ust. 4 pkt 2,
który okreœla mo¿liwoœæ zwolnienia z obowi¹zku
utrzymania zatrudnienia na poziomie ustalonym
zgodnie z art. 6, to wówczas g³osowa³bym z czystym sumieniem. A pytanie uzupe³niê powrotem
do tej w¹tpliwoœci zwi¹zanej z wdro¿eniem elektronicznego systemu kontroli prêdkoœci oraz
elektronicznego systemu poboru op³at za korzystanie z autostrad. Nie s¹dzê, aby za pomoc¹ tych
etatów Inspekcja Transportu Drogowego mog³a te
dwa ogromne zadania zrealizowaæ. Czy ten przepis, który wymieni³em, przypomnê, mówi¹cy
o zwolnieniu z obowi¹zku utrzymania zatrudnienia, nale¿y rozumieæ tak¿e jako pozwalaj¹cy na
zwiêkszenie zatrudnienia? Czy pan w sposób jednoznaczny i oczywisty powie mi, ¿e ten przepis
daje mo¿liwoœæ zwiêkszenia zatrudnienia? Oczywiœcie nie w odniesieniu do tej kwestii, bo rozumiem, ¿e ona wymaga szczegó³owej analizy. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I bardzo proszê, Panie Ministrze.

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Dziêkujê bardzo.
Ja odpowiem na to pytanie pana senatora i jeœli
mo¿na, poproszê, za pañstwa zgod¹, pana ministra Berka, szefa Rz¹dowego Centrum Legislacji…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo proszê.)
…o odpowiedŸ w sprawie prokuratury.

Otó¿ my z pe³n¹ œwiadomoœci¹ wprowadziliœmy do art. 16 ust. 4 ten pkt 2 brzmi¹cy: „zwolnione z obowi¹zku utrzymania zatrudnienia na
poziomie ustalonym zgodnie z art. 6”, wprowadziliœmy mo¿liwoœæ takiego rozwi¹zania, poniewa¿ wychodzimy z za³o¿enia, ¿e jeœli w drugiej
po³owie 2012 r. oka¿e siê, ¿e z takich czy innych
powodów dla realizacji okreœlonych zadañ bêdzie potrzebne zwiêkszenie zatrudnienia, to
wtedy w uzasadniony sposób nast¹pi jego zwiêkszenie w stosunku do tego obni¿onego poziomu. Bêdzie mo¿na wyst¹piæ do prezesa Rady Ministrów, przedstawiæ oczywiœcie odpowiednie
uzasadnienie i argumentacjê, ¿e nie mo¿na
utrzymaæ tego obni¿onego poziomu zatrudnienia ze wzglêdu na skalê zadañ takich, takich, takich i innych. To jest naszym zdaniem przejaw
tej elastycznoœci. Nie mówimy, w jakich dziedzinach to mo¿e nast¹piæ, bo w odniesieniu do roku 2013 trudno dzisiaj to okreœliæ. Ale na pewno
na tak¹ elastycznoœæ w sposób oczywisty jesteœmy otwarci.
Jeœli mo¿na prosiæ pana ministra Berka…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê uprzejmie, Panie Ministrze.

Prezes Rz¹dowego Centrum
Legislacji Maciej Berek:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo!
Odpowiadaj¹c na pytanie pana senatora Piotrowicza, dlaczego ta ustawa rozpatrywana dziœ
przez Izbê w ró¿ny sposób traktuje pracowników s¹downictwa i prokuratury, chcia³bym powiedzieæ: dlatego, ¿e w ró¿ny sposób potraktowane zosta³y te dwa obszary funkcjonowania
pañstwa przez przepisy ustrojowe i ustawowe.
S¹downictwo zosta³o na poziomie konstytucyjnym umocowane jako organ w³adzy w taki sposób, a prokuratora w konstytucji w ogóle na razie siê nie znajduje. Wtedy, kiedy uchwalano tê
ustawê, potocznie mówi¹c, rozdzieraj¹c¹ funkcje ministra sprawiedliwoœci i prokuratora generalnego, ustawodawca dokona³ takich zmian
w systemie prawa, które w tym momencie uzna³
za stosowne. I prokuratura dziœ nie cieszy siê jeszcze tak¹ autonomi¹, jak¹ ciesz¹ siê te inne instytucje, wyodrêbniane na przyk³ad w systemie
finansów publicznych jako bardzo samodzielne,
autonomicznie kszta³tuj¹ce swój bud¿et, swoje
zatrudnienie. Prokuratura jest na pewnym etapie przejœciowym z punktu widzenia regulacji
ustawowej. W zwi¹zku z tym, jakkolwiek mo¿na
oczywiœcie porównywaæ zadania w realizowaniu
i sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoœci tych
dwóch podmiotów czy dwóch obszarów administracji, z punktu widzenia rozwi¹zañ ustawo-
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wych i ustrojowych jednakowe traktowanie tych
dwóch obszarów by³oby po prostu nieuprawnione. Jeœli jest taka potrzeba, ¿eby prokuratura
zbli¿a³a siê do rozwi¹zañ, które s¹ dedykowane
s¹downictwu, to ta ustawa tym siê nie zajmie.
Takie projekty oczywiœcie w Sejmie s¹, to jest te¿
powszechnie wiadome, ale to nie ta ustawa mo¿e zapewniæ analogicznoœæ regulacji. Bo wtedy
ten wyrzut czy to pytanie pana senatora by³oby
trafne. Ta ustawa by³a konstruowana tak, ¿eby
odpowiedzia³a na ró¿nice, które dzisiaj istniej¹.
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Dobrzyñski, proszê uprzejmie.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ponawiam pytanie. Ja rozumiem, ¿e pan obecnie na to pytanie nie mo¿e odpowiedzieæ, wiêc bardzo bym prosi³ mo¿e o odpowiedŸ na piœmie. Otó¿ jaki by³ wzrost zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych, jak równie¿ w KRUS, w ZUS, w funduszach gwarantowanych œwiadczeñ pracowniczych, w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, w Narodowym
Funduszu Zdrowia, w PFRON oraz w okreœlonych w ustawie agencjach? Chodzi o rok 2007
i rok 2010, konkretnie po³owê roku, czyli koniec
czerwca.
Panie Ministrze, dlaczego o to pytam? Pytam
o to dlatego, ¿e ja tak naprawdê… Oczywiœcie
mo¿na tê ustawê przyj¹æ, prawdopodobnie nie
bêdzie ona szkodzi³a, ale jest to taki trochê wymyk rz¹du, nazwê to tak kolokwialnie, bo – jak
donosi prasa, jak mo¿na wywnioskowaæ z ró¿nych wypowiedzi – wzrost zatrudnienia by³ znaczny, by³ niekontrolowany przez rz¹d. Je¿eli za³o¿ymy, ¿e zatrudniono w tym czasie kilkadziesi¹t tysiêcy osób, a teraz zmniejszamy zatrudnienie o 10%, to mo¿na uznaæ, i¿ zatrudniano te osoby dosyæ swobodnie, bez jakiegoœ racjonalnego
przygl¹dania siê administracji rz¹dowej. Ja
przypomnê jeszcze raz, ¿e w ci¹gu kilku lat wiele
zadañ administracji pañstwowej przeniesiono
do samorz¹du…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, bardzo proszê o zadanie pytania. Dobrze? Jesteœmy w punkcie…)
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
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Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Jeœli mo¿na. Panie Senatorze, ja to powtórzê.
Jeœli chodzi o zatrudnienie w KRUS, to podawa³em te…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, bardzo proszê wys³uchaæ pana ministra.)
…mo¿e na piœmie to panu udostêpnimy, ¿ebym
ja tego wszystkiego nie czyta³. Niezale¿nie od tego
chcê powiedzieæ o dwóch sprawach, jeœli mo¿na,
¿ebyœmy nie popadali w ¿adn¹ skrajnoœæ. Ja nie
chcê broniæ tezy, która mia³aby brzmieæ w ten
sposób, ¿e zatrudniano, zreszt¹ w ró¿nych latach,
w sposób w pe³ni kontrolowany. W ró¿nych okresach ostatnich dwudziestu, dwudziestu jeden lat
bardzo ró¿nie to wygl¹da³o. Na przyk³ad w latach
2004–2009 zatrudniono w administracji w Polsce
dwa razy wiêcej osób ni¿ w latach 1995–2004,
tymczasem tu jest piêæ lat, a tam by³o prawie dziesiêæ lat. Dzia³o siê tak z ró¿nych powodów, mo¿na
powiedzieæ: przyst¹piliœmy do Unii Europejskiej,
zobowi¹zania. Ja w tym momencie nie chcê nikogo krytykowaæ, ale te¿ nie chcê powiedzieæ, ¿e
w ró¿nych jednostkach administracji w okresie
ostatnich lat nie pope³niono ¿adnego b³êdu i ¿e to
zatrudnianie nie wymknê³o siê spod kontroli.
Z pewnego punktu widzenia, bo obserwowa³em
ró¿ne procesy, mo¿na powiedzieæ, ¿e fakt, i¿ wystartowaliœmy do okresu programowania, jeœli
chodzi o œrodki unijne, na lata 2007–2013, a realnie rozpêd zacz¹³ nastêpowaæ w latach 2008
i 2009, wywo³a³ w wielu jednostkach potrzebê zatrudniania ró¿nych osób, specjalistów itd. Dzisiaj
ju¿ widaæ, ¿e byæ mo¿e jest tu nadmiar, obecnie
wielu tym osobom proponuje siê inne rodzaje zatrudnienia, na przyk³ad zatrudnienie czasowe,
zwi¹zane z projektem. Zatem poma³u ten b³¹d, ¿e
tak powiem, nadmiaru zatrudnienia eliminujemy.
Ja nie bêdê tego broni³, nie bêdê twierdzi³, ¿e
wszystko by³o dobrze, uczciwie i otwarcie o tym
mówiê. Jednak chcê te¿ powiedzieæ, ¿e sytuacja
w ró¿nych jednostkach bywa³a bardzo ró¿na. S¹
jednostki takie, jak mówi³em, na przyk³ad KRUS,
co do których mo¿emy domniemywaæ, ¿e nie wiadomo, o ile to zatrudnienie przyros³o, tymczasem
akurat tam, tak¿e w ZUS, nie by³ to jakiœ radykalny przyrost, ale s¹ te¿ takie, w których przyrost
by³ ewidentnie wiêkszy, czy to w Narodowym Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, czy w innych instytucjach. Przeka¿emy takie dane.
W skali ca³ej administracji œrednie zatrudnienie w roku 2007 wynosi³o dwieœcie dziewiêædziesi¹t szeœæ tysiêcy czterysta trzydzieœci trzy osoby.
Mówiê o administracji rz¹dowej, nie mówiê o administracji samorz¹dowej, gdzie zreszt¹ przyrost
zatrudnienia by³ wiêkszy, bo o ile tu mówimy
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o oko³o 6%, o tyle w przypadku administracji samorz¹dowej w tym samym okresie mo¿emy mówiæ o wzroœcie na poziomie 14–15%. Œrednie zatrudnienie szacowane na 2010 r. w szeroko pojêtej administracji rz¹dowej to jest trzysta trzynaœcie tysiêcy trzysta piêædziesi¹t osób. Jest to…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, zapraszam do dyskusji, do której za chwilê
przyst¹pimy.)
Tak jak mówiê, widaæ tu bardzo du¿e zró¿nicowanie, jeœli chodzi o ró¿ne jednostki. Myœlê, ¿e bêdzie lepiej, gdy przeka¿emy panu senatorowi te
tabelki. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Zgodziliœmy siê.
Dziêkujê bardzo.
Nie ma ju¿ chêtnych do zadawania pytañ.
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. Podpisane wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.
Proszê o zabranie g³osu senatora Stanis³awa
Piotrowicza. Przypomnê o dyscyplinie, do dyspozycji ma pan dziesiêæ minut.
Proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie!
Prokuratura jako organ ochrony prawa powinna byæ wy³¹czona z podmiotowego zakresu projektowanej ustawy, tak jak to stanowi art. 3 ust. 1
pkt 5 w wersji przyjêtej przez Sejm. Przemawia za
tym charakter zadañ realizowanych przez prokuraturê oraz jej pozycja ustrojowa, wynikaj¹ca
z rozdzia³u urzêdu ministra sprawiedliwoœci oraz
prokuratora generalnego. Celem rozdzielenia
tych funkcji by³o stworzenie warunków do niezale¿noœci prokuratury. Mo¿liwoœci ubiegania siê
u prezesa Rady Ministrów o zwolnienie lub ograniczenie racjonalizacji zatrudnienia pozostaj¹
w sprzecznoœci z zasad¹ apolitycznoœci i pe³nej
niezale¿noœci prokuratury. Proponowana przez
Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej poprawka, polegaj¹ca na skreœleniu pktu 5 w art. 3 ust. 1, niew¹tpliwie wp³ynie na
pogorszenie sprawnoœci dzia³ania oraz utrudni
poprawê funkcjonowania jednostek prokuratury.
Negatywnie wp³ynie tak¿e na realizacjê podstawowych celów prokuratury, czyli strze¿enie praworz¹dnoœci, czuwanie nad œciganiem prze-

stêpstw oraz dzia³anie na rzecz bezpieczeñstwa
pañstwa i obywateli.
Prawid³owe funkcjonowanie prokuratury wymaga zapewnienia odpowiedniej liczby wysoko
wykwalifikowanej kadry urzêdniczej i pomocniczej. Sprawna obs³uga kadrowa ma bezpoœredni
wp³yw na sprawnoœæ i skutecznoœæ postêpowañ
przygotowawczych, odci¹¿a bowiem prokuratorów od obowi¹zków stricte administracyjno-biurowych i niezwi¹zanych bezpoœrednio ze œciganiem przestêpstw. Tymczasem planowana redukcja zatrudnienia doprowadzi do zmniejszenia
efektywnoœci wykonywania zadañ, co odbije siê
na d³ugoœci i jakoœci postêpowañ przygotowawczych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w grupie pracowników, którzy podlegaliby zwolnieniu na mocy projektowanej ustawy, s¹ równie¿ asystenci prokuratorów i analitycy kryminalni, czyli osoby, które
bezpoœrednio wykonuj¹ czynnoœci zwi¹zane z postêpowaniem przygotowawczym.
Niezrozumia³e jest proponowane skreœlenie
w art. 3 prokuratury w sytuacji, gdy status grupy
urzêdników i innych pracowników zarówno
s¹dów, jak i prokuratury jest identyczny, uregulowany ustaw¹ z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach s¹dów i prokuratury. Nie bez znaczenia
jest fakt, ¿e Prokuratura Generalna utworzona
zosta³a w marcu bie¿¹cego roku i jest w trakcie organizacji. Wymaga³o to zatrudnienia nowych pracowników. Docelowa liczba nowych pracowników
to piêædziesi¹t trzy osoby, zaœ pozostali pracownicy zostali przeniesieni z Ministerstwa Sprawiedliwoœci i innych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Przepisom ustawy podlegaj¹ te¿ asesorzy prokuratorscy. Etaty asesorskie zaliczone s¹ do grupy etatów orzeczniczych. Asesura prokuratorska
wprawdzie jest etapem edukacji prawniczej poprzedzaj¹cym uzyskanie pe³nych uprawnieñ prokuratora, niemniej jednak asesor na podstawie
art. 99 ust. 1 ustawy o prokuraturze przez okres
nieprzekraczaj¹cy trzech lat wykonuje w ramach
powierzenia czynnoœci prokuratorskie. Zwolnienie tak du¿ej grupy kadry orzeczniczej na podstawie przepisów niniejszej ustawy niew¹tpliwie
utrudni realizacjê ustawowych zadañ stoj¹cych
przed prokuratur¹. Podkreœlenia wymaga równie¿ fakt, ¿e liczba asesorów jest nieproporcjonalnie roz³o¿ona w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. W niektórych jednostkach oko³o 20% kadry orzeczniczej stanowi¹
asesorzy, w innych jest to 1–2%.
Uwzglêdnienie regu³ zawartych w projekcie
ustawy mog³oby spowodowaæ znaczne trudnoœci
w funkcjonowaniu jednostek, których du¿¹ czêœæ
kadry orzeczniczej stanowi¹ asesorzy. Nale¿y dodaæ, ¿e asesorzy po up³ywie okresu powierzania
czynnoœci prokuratorskich w zdecydowanej wiêkszoœci zasilaj¹ kadrê prokuratorsk¹, a ich etaty
przekszta³cane s¹ w etaty prokuratorskie. Wy-
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szkolenie asesorów wi¹¿e siê z nak³adami finansowymi, a wiêc odp³yw tej kadry orzeczniczej pozostaje w sprzecznoœci zarówno z potrzebami prokuratury, jak równie¿ ze wzglêdami finansowymi.
£¹czna liczba asesorów i prokuratorów nie zmieni³a siê od 2008 r. Asesorzy byli zatrudniani
w przypadku odejœcia z zawodu asesora, prokuratora lub przejœcia prokuratora w stan spoczynku.
Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e na podstawie art. 36 ustawy o Krajowej Szkole S¹downictwa i Prokuratury minister sprawiedliwoœci zobowi¹zany zosta³ do przedstawienia egzaminowanemu aplikantowi propozycji pracy na stanowisku asesora w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury wed³ug kolejnoœci miejsca zajmowanego na liœcie egzaminowanych aplikantów sporz¹dzonej przez dyrektora krajowej szko³y
na podstawie wyników egzaminu prokuratorskiego. Zarz¹dzeniem z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zarz¹dzenia naboru na aplikacje prokuratorsk¹ w 2010 r. minister sprawiedliwoœci wyznaczy³
limit siedemdziesiêciu piêciu miejsc na aplikacje
prokuratorsk¹ w 2010 r. Oznacza to koniecznoœæ
zagwarantowania w powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratury w 2013 r., po up³ywie trzyletniego okresu trwania aplikacji, siedemdziesiêciu piêciu etatów asesorskich. Ponadto
chcê dodaæ, ¿e wskazana przez pana ministra na
posiedzeniu po³¹czonych sejmowych Komisji Administracji i Spraw Wewnêtrznych oraz Komisji
Polityki Spo³ecznej i Rodziny w dniu 30 listopada
2010 r. liczba urzêdników zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych nie odpowiada³a danym posiadanym przez Prokuraturê
Generaln¹. Aktualny stan zatrudnienia urzêdników i innych pracowników prokuratury oraz asystentów prokuratora wynosi ³¹cznie siedem tysiêcy trzysta dwadzieœcia jeden osób. Pocz¹wszy od
2008 r., liczba etatów wzros³a jedynie o etaty tworzone w zwi¹zku z powstaniem Prokuratury Generalnej. Przedstawione okolicznoœci wskazuj¹,
¿e zasadne by³oby wy³¹czenie jednostek organizacyjnych prokuratury z podmiotowego zakresu
projektowanej ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych
i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 i 2013, bior¹c pod
uwagê równie¿ charakter zadañ stoj¹cych przed
prokuratur¹, koniecznoœæ zapewniania ich sprawnej realizacji oraz konsekwencje wynikaj¹ce
z rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwoœci
i prokuratora generalnego.
Wydaje siê tak¿e konieczne zwrócenie uwagi na
œcis³e powi¹zania zadañ prokuratury dotycz¹cych czuwania nad œciganiem przestêpstw
z dzia³alnoœci¹ s¹dów powszechnych, g³ównie
s¹dów karnych, ale tak¿e cywilnych i rodzinnych
w zakresie inicjowania b¹dŸ uczestnictwa w zaini-
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cjowanych przez inne podmioty postêpowaniach
przed tymi s¹dami w sprawach maj¹cych zwi¹zek
z postêpowaniami karnym, i s¹dów wojskowych,
a tak¿e Trybuna³u Konstytucyjnego. Prokuratorzy uczestnicz¹ w postêpowaniach przed s¹dami
cywilnymi, rodzinnymi, gospodarczymi i S¹dem
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz s¹dami administracyjnymi, realizuj¹c tak¿e cel, który
mo¿na najogólniej okreœliæ jako strze¿enie sprawiedliwoœci. Realizacji obu wspomnianych celów
s³u¿¹ zadania i zwi¹zane z nimi kompetencje prokuratora generalnego, jeœli chodzi o postêpowania przed S¹dem Najwy¿szym oraz Trybuna³em
Konstytucyjnym. Z tego wynika, i¿ prokuratura
jest organem pañstwa zbli¿onym bardzo do wymiaru sprawiedliwoœci, a to przemawia za wy³¹czeniem jej spod regulacji ustawy w sposób
analogiczny do s¹downictwa powszechnego.
Przeprowadzenie redukcji zatrudnienia w jednostkach prokuratury proponowanej w projekcie
ustawy mo¿e spowodowaæ znaczne pogorszenie
sprawnoœci funkcjonowania prokuratury oraz
uniemo¿liwiæ realizacjê jej podstawowych zadañ,
czyli strze¿enia praworz¹dnoœci oraz czuwania
nad œciganiem przestêpstw. ——
Do w³aœciwego realizowania zadañ orzeczniczych przez prokuratorów i pe³nego wykorzystania ich kwalifikacji niezbêdna jest wykwalifikowana kadra urzêdnicza i pomocnicza. Nale¿y jeszcze raz podnieœæ to, ¿e liczba urzêdników prokuratury przypadaj¹cych na prokuratora ju¿
w chwili obecnej uniemo¿liwia pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci orzeczniczych kadry prokuratorskiej, ona powinna byæ wiêksza i to powinno byæ
dostosowane do standardów wiod¹cych pañstw
Unii Europejskich. Usprawnienie funkcjonowania powszechnych jednostek organizatorskich
prokuratury winno byæ priorytetem, jeœli chodzi
o zadania realizowane przez rz¹d. Stworzenie warunków kadrowych zapewniaj¹cych sprawne
funkcjonowanie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przyczyni siê do uzyskania nale¿ytej starannoœci i skutecznoœci postêpowañ przygotowawczych. Realizacja tych celów dokonaæ siê mo¿e przede wszystkim poprzez odci¹¿enie prokuratorów od obowi¹zków stricte administracyjno-biurowych i niezwi¹zanych bezpoœrednio ze œciganiem przestêpstw. —Te zadania wi¹¿e siê jednak z koniecznoœci¹
zwiêkszenia zatrudnienia, jeœli chodzi o asystentów prokuratora oraz innych pracowników prokuratury, to jest wykwalifikowanych urzêdników
i pracowników obs³ugi. W tym œwietle zapisy
ustawy uniemo¿liwi¹ realizacjê wy¿ej wymienionych celów, a wrêcz pogorsz¹ sprawnoœæ dzia³ania prokuratury. Jestem niezmiernie wdziêczny
panu ministrowi Berkowi za to, co powiedzia³,
dlatego ¿e to daje mi pewn¹ jasnoœæ i pe³niê obrazu. Pamiêtam, jak dyskutowaliœmy tutaj o wy³¹czeniu prokuratury z Ministerstwa Sprawiedli-
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woœci. S³ysza³em wtedy zapewnienia o budowaniu silnej, niezale¿nej prokuratury. S³ysza³em pytania, g³ównie w mediach, dotycz¹ce tego, czy aby
silna prokuratora nie zagra¿a nam, nie zagra¿a
pañstwu. Dziœ wiem, ¿e intencje rz¹du by³y inne,
ujawni³y siê one dopiero po tym, jak pan minister
Berek wspomnia³, ¿e s¹ ró¿ne ukszta³towania
ustrojowe s¹du i prokuratury, ¿e prokuratury nie
ma w konstytucji, ¿e nie cieszy siê ona autonomi¹, ¿e jest na etapie przejœciowym i to pokazuje,
jaka jest jej kondycja. I w zwi¹zku z tym rodzi siê
pytanie: czy¿by wy³¹czaj¹c prokuraturê z Ministerstwa Sprawiedliwoœci, chciano pokazaæ, jaka
naprawdê jest jej kondycja? —Czy chodzi³o o to, ¿eby zdeprecjonowaæ ten
urz¹d, który jest pañstwu potrzebny? Chcia³bym
wierzyæ, ¿e jest inaczej. I dlatego gor¹co apeluj¹
o to, ¿eby jednak utrzymaæ ustawê, jeœli chodzi
o ten zakres, w takim kszta³cie, w jakim wysz³a
z Sejmu. Chcia³bym powiedzieæ… To wszystko siê
uk³ada w jedn¹ ca³oœæ. Powiada siê, ¿e trzeba zredukowaæ tak¿e s³u¿bê wiêzienn¹, bo nie ma potrzeby… Myœlê, ¿e pewnie tak jest, bo skoro prokuratura nie bêdzie œcigaæ, to i w wiêzieniach nie
bêdzie potrzeba tylu funkcjonariuszy.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, bardzo proszê zbli¿aæ siê do koñca.)
Ale myœlê, ¿e to jest nieszczêœcie dla pañstwa,
które chce byæ pañstwem demokratycznym i bezpiecznym. I dlatego usilnie proszê pana ministra,
proszê rz¹d w osobie pana ministra, by wycofa³ siê
z tych restrykcyjnych zapisów ustawowych w odniesieniu do prokuratury. Bardzo gor¹co o to proszê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e zgodnie z regulaminem dopisaliœmy trzy minuty czasu dodatkowego.
Pana senatora Rulewskiego nie ma, w zwi¹zku
z tym zapraszam pana senatora Piotra £ukasza
Andrzejewskiego. I przypominam o tych nieszczêsnych minutach.

Senator Piotr Andrzejewski:
Mimo choroby, mam do za³atwienia sprawê
w postaci z³o¿enia poprawki, a poprawka polega
na tym, ¿eby w art. 3 do wyj¹tków od stosowania
ustawy dopisaæ archiwa pañstwowe. Rozpatruj¹c
wstêpnie projekt bud¿etu ministra kultury, zauwa¿yliœmy, ¿e niew¹tpliwie jest to jedna z tych
dziedzin, w których – tak uwa¿a równie¿ minister
– konieczny jest wzrost nak³adów bud¿etowych.
Jednak nie ma tam ¿adnego przyrostu, jeœli chodzi o wynagrodzenia. Wynagrodzenia s¹ na bardzo niskim poziomie. To ma marginalne znacze-

nie z punktu widzenia celu tej ustawy, o czym za
chwilê powiem, jednak jest bardzo istotne dla tego
œrodowiska. Chodzi o zwiêkszenie przez aktualn¹
ekipê nak³adów na rewitalizacjê archiwów, to dotyczy w³aœnie tego punktu. Nie bêdê rozwija³ tego
tematu, bo na pewno jest on znany w zakresie
projektu bud¿etu relacjonowanego przez ministra Zdrojewskiego. Tak wiêc sk³adam tak¹ poprawkê.
Chcê powiedzieæ, a myœlê, ¿e na tej sali mo¿emy
œmia³o to przyznaæ – bior¹c pod uwagê ró¿ne bardzo s³uszne kryteria cz¹stkowe, a jednoczeœnie
nie odmawiaj¹c zasadnoœci wszystkim wypowiedziom krytycznym – ¿e istnieje w tej chwili koniecznoœæ zdania sobie sprawy z tego, jakie strategiczne cele stoj¹ przed pañstwem polskim. O tym
mówi³em ju¿ niejednokrotnie.
Proszê mi odj¹æ ten czas, który zabra³em…
Dziêkujê.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ju¿ odejmujemy… Bardzo proszê pana senatora na miejsce
z uwagi na to, ¿e…)
Odjêto mi czas…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak, co uniemo¿liwia…)
Chcia³em tylko...
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo proszê.)
Chcia³bym, ¿eby to do mojego kolegi senatora
te¿ dotar³o, mimo ¿e niewiele osób jest na sali. Mamy stan wy¿szej koniecznoœci legislacyjnej i chodzi o dobór najlepszych œrodków, które… D³ug
publiczny narasta w zastraszaj¹cym tempie. Ze
wzglêdów defetystycznych nie chcemy stwarzaæ
poczucia tak wielkiego zagro¿enia, bo bêdzie jeszcze gorzej, ale mamy œwiadomoœæ, przynajmniej
ja, ¿e nale¿y szukaæ œrodków bardziej radykalnych, oczywiœcie w ramach sprawiedliwoœci spo³ecznej, ni¿ zastosowane w tej ustawie. Wchodzimy w stan wy¿szej koniecznoœci legislacyjnej, ale
problemem jest dobór w³aœciwych œrodków, stworzenie w tej kwestii konsensusu ponad podzia³ami politycznymi. Mówiê to z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹. Myœlê, ¿e wszyscy odpowiedzialni za stan finansów pañstwa polskiego powinni siê takimi
kryteriami kierowaæ.
Ta ustawa jest ustaw¹ zrêczn¹, bo na przyk³ad
s¹downictwo powszechne jest wy³¹czone w ramach prognozowania bud¿etu na zasadach
okreœlonych w ustawie o finansach publicznych
z kszta³towania bezpoœredniego. W tej ustawie zauwa¿y³em te¿ bardzo zrêczny przepis – tutaj moje
uznanie – dotycz¹cy fakultatywnoœci stosowania
ustawy, art. 16 ust. 4. Prezes Rady Ministrów mo¿e za pomoc¹ rozporz¹dzenia, powiedzia³bym,
wkroczyæ w proces racjonalizacji zatrudnienia
w tych wszystkich organach, o których mowa
w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Szukamy wiêc odpowiednich instrumentów, ale
musimy mówiæ o tym jawnie. Bo one bêd¹ zasa-
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dne wtedy, je¿eli przyznamy, ¿e stan finansów
pañstwa jest krytyczny i ¿e pojawi³ siê stan wy¿szej koniecznoœci legislacyjnej. Ja mam tê œwiadomoœæ. Nie bêdê rozwija³ tego tematu, ale
chcia³bym, ¿ebyœmy gdzieœ w tle naszych dzia³añ
strategiczny cel sanacji finansów publicznych
wszyscy uwzglêdnili. Na tym koñczê, prosz¹c
o wpisanie archiwów pañstwowych… Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Augustyna.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!
Wychodzê na tê mównicê troszeczkê sprowokowany wypowiedziami moich poprzedników, aczkolwiek w ¿adnej mierze nie chcia³bym kwestionowaæ intencji, które tutaj wyra¿ali, i troski o poszczególne instytucje, któr¹ te¿ podzielam.
Chcia³bym jednak wskazaæ na pewne nieœcis³oœci
i niekonsekwencje.
Panie Senatorze Andrzejewski, pan wie, ¿e ja
z tej mównicy ju¿ od wielu lat mówiê o tym, zw³aszcza w czasie debat bud¿etowych, ¿e finanse
pañstwa s¹ w bardzo z³ym stanie i ¿e powinniœmy
siê skoncentrowaæ na racjonalizacji wydatków
publicznych. Zgodzê siê z panem, ¿e rzeczywiœcie
trzeba dzia³aæ na bardzo wielu polach i trzeba siê
zachowywaæ racjonalnie, ale przyzna pan, Panie
Senatorze, ¿e mówienie o tym, i¿ trzeba byæ mo¿e
siêgn¹æ g³êbiej i bardziej ci¹æ wydatki nie bardzo
³¹czy siê z propozycjami, ¿eby siêgaæ p³yciej, ci¹æ
mniej i proponowaæ wy³¹czenia z ustawy. Bo to
jest niekonsekwencja.
Pan senator zauwa¿a i pochwala ten art. 16, bo
on rzeczywiœcie daje...
(Senator Piotr Andrzejewski: Daje instrument…)
…mo¿liwoœæ reagowania na przypadki, w których ciêcia grozi³yby pogorszeniem jakoœci wykonywanych zadañ. Moim zdaniem, lepiej jest skupiæ siê na tym, by archiwa przygotowa³y odpowiednio uzasadniony wniosek i wierzyæ, ¿e ten instrument zostanie wykorzystany.
(Senator Piotr Andrzejewski: Ten instrument
nie dotyczy…)
On dotyczy wszystkich objêtych ustaw¹.
Panie Senatorze Piotrowicz, ja uwa¿nie s³ucha³em wypowiedzi pana ministra i w czasie posiedzenia komisji, i tutaj. Poœwiêci³ pan mniej wiêcej
jedn¹ trzeci¹ swojej p³omiennej wypowiedzi obronie asesorów, którzy s¹ niew¹tpliwie tak potrzebni prokuraturze, jak pan mówi³, tyle tylko, ¿e
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ustawa ich nie obejmuje. W zwi¹zku z tym ta
czêœæ pana wypowiedzi jest chybiona. Ja siê opieram na tym, co s³ysza³em na posiedznieu komisji,
a by³em nawet upewniæ siê, czy dobrze zrozumia³em wypowiedŸ na tej sali, i stwierdzam, ¿e asesorzy nie s¹ objêci tymi przepisami.
Powiedzia³ pan, ¿e zmniejszenie zatrudnienia
spowoduje zmniejszenie efektywnoœci wykonywania zadañ. Mnie uczono tak: je¿eli przy mniejszych nak³adach potrafiê wykonaæ te same zadania, to efektywnoœæ siê zwiêksza. I w³aœnie do tego
d¹¿ymy, do tego, ¿eby przy mniejszych nak³adach
wykonaæ te same zadania. A wiêc z tez¹, któr¹ pan
tutaj postawi³, nie bardzo siê mogê zgodziæ.
Chcê przypomnieæ, ¿e kwestia prokuratury by³a omawiana na posiedzeniu naszej komisji i wiêkszoœæ cz³onków komisji, w tym i ja, uwa¿a zapewnienie pana ministra Boniego o tym, ¿e jeœli prokuratura uzasadni odpowiednio koniecznoœæ
utrzymania dotychczasowego zatrudnienia pracowników pomocniczych, to taki wniosek zostanie z ca³¹ powag¹ i ¿yczliwoœci¹ rozpatrzony… Ja
jestem o tym przekonany, dlatego na koniec chcê
powiedzieæ, ¿e idê niemal o zak³ad, Panie Ministrze, ¿e katastrofa, któr¹ pan tutaj zapowiada³,
miejsca nie bêdzie mia³a. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I zapraszam pana senatora Koguta. Ma pan
dziesiêæ minut.
(Senator Stanis³aw Kogut: Krótko bêdê mówi³.)
Mam tak¹ nadziejê.
(Weso³oœæ na sali)

Senator Stanis³aw Kogut:
Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie! Panie
Ministrze! Drodzy Goœcie!
Jako cz³owiek „Solidarnoœci” mogê powiedzieæ, ¿e wszystkich tych procesów transformacji sam doœwiadczy³em. Pan minister Boni wyœmienicie pamiêta, kiedy negocjowano ponadzak³adowe uk³ady zbiorowe pracy, kiedy przyjmowano ró¿ne kryteria, oznaczone jako 2B czy
2C, kiedy w ogóle nie podawano do informacji ¿adnych analiz, nie t³umaczono niczego, ino przyjêto kryterium 2% i nast¹pi³y zwolnienia. Powiem tak. Pamiêtam, kiedy by³a tu negocjowana
specustawa o stoczniach, by³em wtedy senatorem sprawozdawc¹, i u¿ywa³o siê innej terminologii, mówi³o siê o kompensacji. W tej ustawie
u¿ywa siê innych s³ów. Powiem, ¿e z przera¿eniem czyta³em o tych 10%, ale z tej ustawy nie
wynika nic. Nie wiemy, jak wygl¹da³a ta analiza,
jakie s¹ kryteria. Ja nie bêdê polemizowa³ na temat prokuratury, ale powiem, ¿e stosunek do obs³ugiwanych petentów, bo pan minister za przyk³ad poda³ Angliê, Rumuniê czy inne kraje…
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W Polsce jest ci¹gle za ma³o urzêdników obs³uguj¹cych petentów, za ma³o. I w zwi¹zku z tym ja
osobiœcie uwa¿am, ¿e to dzia³anie jest takie trochê pod media, to jest pokazanie, ¿e oto my redukujemy zatrudnienia w sferze bud¿etowej. Ja
przedstawiê bardzo krótko, Pani Marsza³ek, stanowisko komisji krajowej „Solidarnoœci”, która
zdecydowanie sprzeciwi³a siê pomys³owi rz¹du
pana premiera Tuska. Bo wszyscy wiele tu polemizujemy, narzekamy na tê administracjê, ale
trzeba udowodniæ, ¿e ta administracja jest z³a.
A ja uwa¿am, ¿e ona nie jest z³a. Móg³bym polemizowaæ z panem ministrem Bonim – bo my siê
dobrze znamy, bo jeszcze z czasów, kiedy premierem by³ pan Komo³owski, a pan by³ w ministerstwie pracy – co do tego, ¿e w jednostkach bud¿etowych nie ma zwi¹zków zawodowych, ¿e je¿eli
chodzi o PFRON i inne, to s¹ itd. I kto bêdzie negocjowa³? Chyba w art. 5 czy 6 jest powiedziane,
¿e zasady bêd¹ uzgadniane ze zwi¹zkami zawodowymi. Pan dobrze wie, jakie by³y… Ja uwa¿am, ¿e je¿eli trzeba robiæ oszczêdnoœci, bo faktycznie, w bud¿ecie jest deficyt, ogromny deficyt, to
mo¿na przyj¹æ pewne kryteria negocjacji, mo¿na
nawet obni¿yæ wynagrodzenie i takie rzeczy myœmy w PKP stosowali.
Ja podam, Panie Ministrze, przyk³ad Japonii,
o tym wiele razy panu mówi³em. Kiedy by³em
w Japonii na zaproszenie zwi¹zków, spyta³em siê
ich… Poka¿ê to na przyk³adzie kolejowym, bo jak
wychodzê na mównicê… Kolega Rulewski dzisiaj
krzycza³: dlaczego rozk³ad jazdy jest taki z³y!
(Senator Jan Rulewski: Nie krzycza³em.)
Ale nie w tej materii… Przy usuwaniu szyny staje
siedmiu ludzi. Ja siê pytam tych Japoñczyków: a dlaczego tak jest? A oni mówi¹: a dlaczego mamy p³aciæ
bezrobotnym za nic? A niech pracuj¹, niech siê ucz¹
pracy, starego drzewa ju¿ siê nie zegnie na dó³, do pracy, ale m³ody niech siê tej pracy nauczy. Patrzmy na te
sprawy przez pryzmat pañstwa, bo jak odejd¹ ci ludzie, to kiedyœ przejd¹ na bezrobocie… Ja apelujê
o pewien rozs¹dek. Nie bêdê wymienia³ prokuratury,
Narodowego Funduszu Zdrowia, ale bêdê broni³
wszystkich instytucji. Ja wiem, ¿e to i tak jest przegrane, bo jest decyzja polityczna, ¿e to ma przejœæ i przejdzie. Ale ¿eby znowu, Panie Janie Rulewski, nie by³o
tak jak wtedy, trzy lata temu, ¿e jak mówi³em o rozk³adach jazdy, to niektórzy siê œmiali. U nas bêdzie taka
sama sytuacja, gdy chodzi o obs³ugê petentów w pañstwie, jaka by³a teraz w Katowicach. A nie chcia³bym
byæ z³ym prorokiem. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Po s³owach pana ministra Bo niego rezygnujê ze zg³oszenia poprawki, któr¹ mia³em przygotowan¹, bo rozumiem, ¿e ta ustawa nie jest
gilotyn¹, jak powiedzia³ jeden z mówców
w trakcie zadawania pytañ, jeden z senatorów,
nie jest narzêdziem bezmyœlnie czy bezdusznie tn¹cym administracjê. Chcia³bym jednak nawi¹zaæ do s³ów o rozroœcie administracji, które senator Dobrzyñski powiedzia³, zadaj¹c pytanie, domagaj¹c siê od pana ministra
Bo niego dok³adnych statystyk. W istocie, jest
tak, ¿e mimo i¿ tutaj, w Wysokiej Izbie, uchwalamy bud¿et pañstwa na ka¿dy rok, administracja siê rozrasta. Administracja ma to do
siebie, ¿e zawsze siê rozrasta. Myœlê, ¿e ta
ustawa jest nam potrzebna. Potrzebna, by dyscyplinowaæ rozrost administracji, by zapanowaæ nad tym, co w sposób niekontrolowany
dzieje siê na naszych oczach, by, oczekuj¹c od
spo³eczeñstwa wytê¿onej pracy w trudnych
czasach, tak¿e dawaæ dobry przyk³ad, pokazywaæ, ¿e mo¿emy zapanowaæ nad t¹ sytuacj¹,
mo¿emy ograniczaæ administracjê.
Po tych s³owach, które pad³y z ust pana ministra Bo niego, uwa¿am, ¿e kompetencje, jakie ma
zapisane prezes Rady Ministrów w art. 16
w ust. 4, pozwalaj¹ w sposób racjonalny
kszta³towaæ politykê zatrudnienia. I to nie tylko
na takiej zasadzie, ¿e utrzymuje siê zatrudnienie, ale i na takiej, ¿e zwiêksza siê je tam, gdzie
jest to niezbêdne z punktu widzenia funkcjonowania pañstwa, a z tym wi¹¿e siê, jak uwa¿am,
w³aœnie wdro¿enie elektronicznego systemu
kontroli prêdkoœci pojazdów oraz elektronicznego systemu poboru op³at na drogach autostradowych. Wierzê, ¿e te kompetencje zostan¹ u¿yte
dla wzrostu dochodów bud¿etu pañstwa, a wdro¿enie tych dwóch systemów przewiduje istotny
wielomiliardowy wzrost dochodów bud¿etu pañstwa z jednoczesnym istotnym wzrostem bezpieczeñstwa uczestników ruchu drogowego. Zdecydowa³em siê powiedzieæ te s³owa jako przewodnicz¹cy Senackiego Zespo³u Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego, który wielokrotnie zajmowa³ siê
kwestiami, podnoszonymi w toku dzisiejszej debaty jako sprawy wa¿ne nie tylko z punktu widzenia bud¿etu pañstwa, ale i bezpieczeñstwa
u¿ytkowników ruchu w kontekœcie liczby wypadków i ofiar na polskich drogach. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Mia³o byæ krótko i by³o.
Bardzo proszê, pan senator WoŸniak. Jako nastêpnego poproszê pana senatora Jana Rulewskiego, który siê odnalaz³.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Rulewskiego. Przypominam: dziesiêæ minut.

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

Senator Jan Rulewski:
Zagalopowa³em siê w dyskusji na ten temat poza t¹ sal¹, ale mam nadziejê, ¿e teraz przywróci
pani mnie do porz¹dku.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Autonomicznym zadaniem rz¹du jest sprawne,
efektywne zarz¹dzanie administracj¹. Ale wybaczy pan, Panie Ministrze, ¿e spe³niê swoj¹ powinnoœæ senatorsk¹ i dokonam pewnej, powiedzia³bym, krytycznej oceny, pe³nej w¹tpliwoœci –
do tego mnie zobowi¹zuje konstytucja i ustawa
o prawach i obowi¹zkach senatora – i podsumujê
swoje stwierdzenie, które przywo³ali tutaj pan senator WoŸniak i pan przewodnicz¹cy Augustyn,
¿e ta ustawa ma charakter gilotyny, a chyba nawet jeszcze doda³em: z toporem. Sk³adaj¹ siê na to
trzy nastêpuj¹ce sprawy.
Pierwsza. Ta ustawa nie wyczerpuje do koñca
objêtego konstytucj¹ – ju¿ nie pamiêtam, w jakim
artykule – obowi¹zku budowy spo³ecznej gospodarki rynkowej opartej na dialogu. Dialog ze
zwi¹zkami zawodowymi zakoñczy³ siê fiaskiem.
A zakoñczy³ siê fiaskiem, bo chyba nie móg³ byæ
dobrze prowadzony, gdy¿ z ró¿nych powodów,
myœlê, ¿e równie¿ zwi¹zkowych, na pewno zwi¹zkowych, w administracji pañstwowej nie dzia³aj¹
uk³ady zbiorowe. W moim przekonaniu Sejm, Senat, powinny… Dzia³ania powinny byæ uruchomione w momencie, w którym dosz³o do uzgodnienia b¹dŸ rozwarcia w zakresie uk³adu zbiorowego. Tylko ¿e tych uk³adów zbiorowych nie ma.
Materia, któr¹ tu omawiamy, jest bardzo delikatna, jest domen¹ zwi¹zków zawodowych i pracodawcy, czyli w tym przypadku rz¹du, pana ministra, i jest jak najbardziej jest konieczne… Tak
jest, jest konieczne, ¿eby ta materia… Sytuacja
gospodarcza wymaga tego, ¿eby tak mówiæ. I to
jest pierwszy czynnik, który powoduje, ¿e to ma
charakter gilotyny.
Druga sprawa – przyjête w ustawie ustalenia.
Nie ma tam instrumentów racjonalizacji, mo¿e
z wyj¹tkiem chyba art. 7, w którym siê mówi, jak
ta redukcja bêdzie wygl¹da³a; nie ma wskazanych
mechanizmów redukcji i ma³o jest swobody dla
dyrektorów generalnych czy kierowników jednostek. Ja bêdê chcia³ poprzez poprawkê wzbogaciæ
tu pewien instrument.
I trzecie: wystêpuj¹ tam sankcje o charakterze
topora. Jest tam dodatkowa siatka kar, któr¹ siê
nak³ada na administracjê – co do niej pan minister
przyj¹³ jedn¹ z poprawek – siatka, która ju¿ funkcjonuje w postaci skrajnych rozwi¹zañ, ale po¿ytecznych i koniecznych… Jeœli ktoœ nie przestrzega
dyscypliny bud¿etowej, to grozi mu kara a¿ do zawieszenia czy te¿ zakazania prowadzenia dzia³alnoœci… Tu na³o¿ono dodatkowe kary w w¹skich granicach od trzykrotnoœci do piêciokrotnoœci wynagrodzenia. A przecie¿ zawsze pozostaje mo¿liwoœæ odwo³ania ze skutkiem natychmiastowym, bo kiero-
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wnicy podlegaj¹ stosunkowi pracy na zasadzie powo³ania. Tak ¿e s¹ instrumenty… No i oczywiœcie liczba, która jest liczb¹, powiedzmy, zoptymalizowan¹. Mnie siê wydaje, Panie Ministrze – panu jest to
bardzo bliskie, bo pan przecie¿ by³ kreatorem dialogu spo³ecznego – ¿e jest to trudne. Podziwiam pañsk¹ odwagê i odwagê rz¹du za to, ¿e wchodzicie
w ten problem. Jest to trudne. W XXI wieku takie
mechaniczne obcinanie wydaje siê ju¿ czymœ bardzo odleg³ym. Bo o kim mówimy? O trzydziestu tysi¹cach ludzi, którzy w ci¹gu roku strac¹ pracê. Panie Ministrze, a mówimy to w jakim momencie? Mówimy to w momencie, kiedy dla tych ludzi w urzêdach pracy nie ma ¿adnej pracy i kiedy na jedn¹
osobê chc¹c¹ podj¹æ pracê w administracji jest
dziewiêædziesi¹t zg³oszeñ. Mówiê tu o urzêdzie pracy w Bydgoszczy. Czeka tam dziewiêædziesi¹t zg³oszeñ m³odych ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem.
Mówimy o tym, Panie Ministrze, w sytuacji – panu
to na pewno jest bliskie – w której redukujemy
o 55% Fundusz Pracy. Ten Fundusz Pracy, który
nie powinien byæ tak lekk¹ rêk¹ redukowany przez
bud¿et, bo to przecie¿ jest… Panie Ministrze, wiem,
¿e pan bra³ udzia³ w kszta³towaniu polityki spo³ecznej naszego kraju. Ten Fundusz Pracy mia³ byæ w³aœnie, powiedzmy, poduszk¹ w przypadku takich decyzji. To by³a niby kasa chorych. Przyzna pan mi racjê, Panie Ministrze. Nie mamy prawdziwej kasy
bezrobotnych, ale mamy niby-kasê bezrobotnych.
Ale tam jest tylko 20% na zasi³ki. Dlatego pyta³em
o te œwiadczenia, które s¹ takie chude, sk¹pe,
skromne. Mówimy o trzydziestu tysi¹cach ludzi.
Mówimy o ludziach, którzy w obawie przed utrat¹
pracy, przed konkurencj¹ m³odych ludzi podejmuj¹
dzia³ania, ucz¹ siê dzisiaj na uczelniach, ¿eby uzupe³niæ swoj¹ wiedzê. A my dla nich nie mamy ¿adnych propozycji.
Ale mo¿e s¹ inne rozwi¹zania? Zaczêto tu
o nich mówiæ, ja te¿ zacz¹³em mówiæ; to jest mój
wk³ad w to, ¿eby tê ustawê przeprowadziæ. Zamro¿enie p³ac – mo¿e to niewystarczaj¹ce, ale
przynajmniej w Niemczech, zreszt¹ nie tylko
w Niemczech, bo tak¿e w Danii i Austrii uwa¿a siê,
¿e nie powinno siê traciæ kontaktu z pracownikiem, tylko nale¿y ograniczyæ mu wynagrodzenie.
W zak³adach w Polsce stosuje siê tê zasadê, na zasadzie uk³adu podejmuje siê, ¿e o 10–20% obni¿a
siê wynagrodzenie, zawiesza siê te¿ inne œwiadczenia. Czy nie mo¿na by³oby skorzystaæ z takiej
formy? Jest te¿ to, co proponowa³em, ale wycofa³em siê z poprawki i co stosuj¹ Niemcy – otó¿ ograniczaj¹ czas pracy i oczywiœcie obni¿aj¹ wynagrodzenie do poziomu 75%. Dlaczego to proponujê?
Wierzê, Panie Ministrze, ¿e pod rz¹dami Platformy
nasza gospodarka, nasz kraj bêdzie siê rozwija³
i bêdzie potrzebowa³ fachowców, bêdzie potrzebowa³ urzêdników.
Jedno s³owo o urzêdnikach. Statystyka. Jedni
mówi¹: statystyka to k³amstwo. Jeszcze inni dodaj¹: to nawet morderstwo. Daleki by³bym od ta-
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kiego podejœcia. Ta statystyka jest rzetelna,
uczciwa i widzê, ¿e pan minister na wszystkie
strony j¹ przewentylowa³. Ale przyznajmy – to ju¿
apel do pana, Panie Senatorze Kieres, bo pan jest
tu kreatorem pañstwa prawa, ja tylko je popieram
– ile my tworzymy aktów, w którym wpisujemy koniecznoœæ podjêcia decyzja i mo¿liwoœci odwo³ania? Art. 63 konstytucji mówi: ka¿dy obywatel ma
prawo wnosiæ wnioski, apelacje do urzêdu,
a urz¹d musi odpowiedzieæ. Oprócz eurokracji
tworzymy biurokracjê. Teraz zdanie specjalisty od
spraw kopiarek: ba³ siê, ¿e straci pracê, bo maile
zaczê³y wypieraæ kopie, a tymczasem wszystko
jest inaczej, kopii potrzeba coraz wiêcej; ludzie ju¿
nie tylko korzystaj¹ z kopiarek na ulicy, ka¿dy
przedsiêbiorca ma tak¹ w domu, ¿eby móc drukowaæ dokumenty. Taki jest ustrój prawny. Pan minister s³usznie wspomina o tym, ¿eby zamiast
zwyk³ych zaœwiadczeñ i oœwiadczeñ by³y e-zaœwiadczenia czy e-oœwiadczenia; to jest racjonalna myœl. Tylko, Panie Ministrze – to inna moja
troska – w funduszach alimentacyjnych s¹ miliardowe zaleg³oœci; raz ju¿ przekroczyliœmy 6 miliardów z powodu nieuczciwych obywateli Rzeczypospolitej, którzy nie chcieli p³aciæ alimentów. Przekroczyliœmy ju¿ kiedyœ 6 miliardów, teraz s¹ to 2
miliardy. Czy mo¿na decydowaæ na podstawie oœwiadczeñ oszustów ? Trzeba je w jakichœ sposób
uwiarygadniaæ w urzêdach, trzeba tych ludzi
sprawdzaæ za poœrednictwem pomocy spo³ecznej,
trzeba sprawdzaæ, dlaczego ktoœ nie p³aci, jakie
ma dochody. Trzeba komornika, a komornik, ¿eby dostaæ pañstwow¹ kasê, musi zaœwiadczyæ.
Jest to du¿y problem. Ale zakoñczê ten odcinek
wypowiedzi czymœ pozytywnym. Fukuyama powiedzia³, ¿e to pañstwo wygra, które przekreœli
urzêdniczenie i wprowadzi instytucjê zaufania
publicznego, czyli sprawi, ¿e ludzie bêd¹ sobie
ufaæ.
Jeœli chodzi o poprawkê…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Jedna minuta.)
Koñczê ju¿.
Powiedzia³em, ¿e w tej ustawie s¹ cztery instrumenty, które pozwalaj¹ na prawn¹, dopuszczaln¹
konstytucyjnie zasadê redukcji wynagrodzeñ. Ja
proponujê jeszcze jeden instrument. Mianowicie
jest tak, ¿e w urzêdach, jak zauwa¿y³em, s¹ jednoosobowe stanowiska pracy, do tego jeszcze objête
obowi¹zkiem posiadania ró¿nego rodzaju uprawnieñ. Redukowaæ ich nie sposób, bo naruszaj¹
ustawy. O tym zreszt¹ mówi te¿ Naczelny S¹d Administracyjny. Ja proponujê, ¿eby w celu osi¹gniêcia tej efektywnoœci zapisanej chyba w art. 2
ust. 1 wprowadziæ tak zwan¹ instytucjê wypowiedzenia zmieniaj¹cego. Mianowicie chodzi o to, ¿eby tam, gdzie mo¿na by³oby...
(Sygna³ telefonu komórkowego)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, spokojnie, bardzo proszê wy³¹czyæ albo odebraæ.)
Mianowicie, jeœli mo¿na kogoœ zwolniæ, a komuœ innemu do³o¿yæ obowi¹zków, to oczywiœcie
obowi¹zuje wypowiedzenie zmieniaj¹ce. To mo¿e
byæ wyposa¿one w ma³¹ podwy¿kê lub utrzymanie statusu. Dyrektorzy generalni, z którymi te¿
rozmawia³em, mniej wiêcej tak powiedzieli: dajcie
nam wiêcej swobody, ¿ebyœmy mogli tê ustawê
przeprowadziæ. I to jest ta poprawka. To jest wprowadzenie dodatkowego stopnia swobody, dziêki
któremu mo¿na jednemu pracownikowi do³o¿yæ
obowi¹zków, podwy¿szyæ wynagrodzenie, kosztem, niestety, zwolnienia innego pracownika. I to
by³oby zrobione w celu realizacji tej ustawy. Oczywiœcie dzisiaj te¿ mo¿na to zrobiæ, ale pracownik
mo¿e siê odwo³aæ do s¹du, mo¿e nie przyj¹æ tych
warunków, bêdzie przeci¹gaj¹ca siê procedura,
bêd¹ koszty. Czy nie lepiej powo³aæ siê na dobro
tej ustawy – bo uwa¿am, ¿e ona jest konieczna
i bêdê za ni¹ g³osowa³ – i wprowadziæ taki instrument? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê œlicznie. Bardzo proszê o tê popraweczkê, dobrze?
(Senator Jan Rulewski: Jeœli pani marsza³ek
prosi.)
Bardzo proszê.
Zapraszam pana senatora Piotrowicza, informuj¹c jednoczeœnie, ¿e pozosta³y do wykorzystania dwie minuty. Bêdê pilnowa³a czasu.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Bêdzie bardzo, bardzo krótko.
Nie zamierza³em zabieraæ g³osu – przepraszam,
¿e robiê to ponownie – ale po wyst¹pieniu pana senatora Augustyna wydaje mi siê konieczne wypowiedzenie kilku s³ów. Przede wszystkim powiem,
¿e jestem wdziêczny za tê wypowiedŸ. Po jej wys³uchaniu nie podejrzewam ju¿ pana senatora o z³¹
wolê, natomiast wiem, ¿e wypowiadaj¹c te s³owa,
kierowa³ siê niewiedz¹ w tym zakresie. Otó¿ redukcja zatrudnienia w prokuraturze nie zwiêkszy
efektywnoœci, Panie Senatorze. £atwo sobie to wyobraziæ. Nie s¹dzê, ¿ebyœmy mogli sprawniej funkcjonowaæ, gdyby w Kancelarii Senatu zredukowano personel, który pomaga nam funkcjonowaæ. To jest poza wszelkim sporem. A tu chodzi
o ludzi, którzy odci¹¿aj¹ prokuratorów, ¿eby tamci zajêli siê prowadzeniem œledztw, a nie wykonywali pracy biurowej. To s¹ pracownicy, którzy pomagaj¹, przygotowuj¹, to s¹ analitycy kryminalni, to s¹ asystenci prokuratora, to s¹ sekretarki.
Proszê zrozumieæ, ¿e do wykonywania czynnoœci
procesowych potrzebny jest personel pomocniczy. I to o takich ludzi chodzi. Je¿eli prokuratury
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pozbêd¹ siê personelu pomocniczego, to si³¹ rzeczy sami bêd¹ wykonywaæ prace stricte biurowe.
Nie wzroœnie wiêc efektywnoœæ œcigania, wrêcz
przeciwnie, pogorszy siê to, bo nie bêdzie mo¿liwe
czynienie tego, co nale¿y. Chcia³bym równie¿ powiedzieæ coœ, co wynika³o z wypowiedzi pana ministra Berka. Nie kwestionowa³ przecie¿ tego, ¿e
podobnie wygl¹da praca w prokuraturze
i w s¹dzie. A personel pomocniczy ma podobn¹ rolê tak w s¹dzie, jak w prokuraturze. Minister nie
kwestionowa³ tego, ale odwo³a³ siê do innego uregulowania ustrojowego. I tu ma w pe³ni racjê, bo
rzeczywiœcie tak jest. Ale jednoczeœnie to pokazuje, ¿e skoro w s¹dzie jest potrzebny personel pomocniczy w takiej liczbie, w jakiej jest potrzebny,
to taki sam personel pomocniczy jest potrzebny
równie¿ w prokuraturze. Nie mo¿na ró¿nicowaæ
tego tylko z tego wzglêdu, ¿e jest inne umocowane
ustrojowe. To jest pytanie do nas, dlaczego tak siê
sta³o. Nikt przez lata o to siê nie ubiega³, bo do niedawna to umocowanie by³o inne, bo prokurator
by³ jednoczeœnie ministrem sprawiedliwoœci.
I dlatego bardzo gor¹co proszê pana ministra Boniego o uwzglêdnienie mojej proœby w tym zakresie i zadbanie o to, ¿eby ustawa, je¿eli chodzi
o prokuraturê, rzeczywiœcie wysz³a z Senatu w takim kszta³cie, w jakim wysz³a z Sejmu. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê.
Bardzo proszê, pan senator Karczewski.

Senator Stanis³aw Karczewski:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa, któr¹ omawiamy, nad któr¹ debatujemy, jest bezprecedensowa. Dowiedzieliœmy siê tego od pana ministra. Takiej ustawy jeszcze nigdy
nie by³o, by³a w Anglii, która widocznie mia³a olbrzymie k³opoty z przerostem zatrudnienia, by³a
w Bu³garii i w Rumunii. No, nie chcia³bym, abyœmy odwo³ywali siê przynajmniej do tych dwóch
ostatnich przyk³adów i do tych dwóch ostatnich
krajów.
Ka¿dy z nas jest za racjonalizacj¹ zatrudnienia.
No, w jednych instytucjach nale¿y zwiêkszyæ zatrudnienie, w innych na pewno zmniejszyæ zatrudnienie. To jest racjonalne i to jest oczywiste
i z t¹ oczywist¹ prawd¹ wszyscy tu siedz¹cy siê
zgadzaj¹. Ale boli mnie taka ustawa, która ma
charakter gilotyny, która ma charakter topora,
która bezwzglêdnie tnie i bezwzglêdnie redukuje
zatrudnienie. Tak ¿e ta ustawa, zreszt¹ w jednej
z poprawek bêdzie proponowana zmiana jej nazwy, mówi nie o racjonalizacji zatrudnienia, tylko
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o jakimœ nieracjonalnym redukowaniu zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych. Gdyby ktoœ powiedzia³ mi dwa lata temu,
czy dwa i pó³ roku temu, powiedzmy, trzy lata temu, ¿e ten rz¹d, rz¹d liberalny bêdzie wprowadza³
tak¹ ustawê, tobym w to nie uwierzy³. Bym powiedzia³: to niemo¿liwe, to jest nieprawda, to jest sen.
No ale có¿, mówiliœcie pañstwo o podatku liniowym, a podwy¿szacie podatki. Mówiliœcie pañstwo o tym, ¿e jesteœcie liberalni, a przed chwilk¹
mówiliœmy o parytetach. W tej chwili mówimy
o instrumentalnej redukcji zatrudnienia. To jest
niezwykle groŸne, niezwykle dziwne i dla mnie
niezrozumia³e. Ja uwa¿am, ¿e mo¿na… Rz¹d ma
inne instrumenty do tego, aby nie w sposób gilotynowy doprowadziæ do zmniejszenia zatrudnienia
w tych jednostkach.
Proszê pañstwa, Pani Marsza³ek, ju¿ wczeœniej
wnios³em poprawki dotycz¹ce dookreœlenia zasad konsultacji ze zwi¹zkami zawodowymi, o których tutaj ju¿ by³a mowa, a najdalej id¹cym
wnioskiem, który sk³adam, jest wniosek o odrzucenie ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ponownie pan senator Augustyn – piêæ minut.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze!
Z ca³¹ pewnoœci¹ nie zajmê tyle czasu. Krótko
tylko odniosê siê do pewnych kwestii, które tutaj
pad³y.
Uwa¿am, ¿e my niepotrzebnie siejemy niepokój. Jasne, ¿e zwolnienie ka¿dego cz³owieka i jego
przebywanie na bezrobociu to jest dramat. Panie
Senatorze, to jasne. Ale warto zauwa¿yæ, ¿e to, co
pan proponowa³: ¿eby postêpowaæ elastycznie,
jest w art. 7. Tam jest mo¿liwoœæ zmniejszenia wynagrodzenia i jednoczeœnie redukcji czasu pracy.
To jest, Panie Senatorze, i warto to przyj¹æ do wiadomoœci.
Po drugie, to nie jest tak, ¿e mo¿na zapisy w bud¿ecie dotycz¹ce Funduszu Pracy czytaæ tak bardzo wprost, jak pan je tutaj przedstawi³. By³ pan
przecie¿ na posiedzeniu komisji, kiedy pocedowano inn¹ ustawê na tym posiedzeniu. Omawialiœmy j¹, pytaliœmy pani¹ minister Ostrowsk¹
o Fundusz Pracy i us³yszeliœmy, ¿e ca³a ogromna
wielomiliardowa nadwy¿ka z Funduszu Pracy
z ubieg³ych lat pozostanie w dyspozycji tego funduszu w nadchodz¹cym roku. Nie jest tak, ¿e ktoœ
szalony zablokuje ca³kowicie mo¿liwoœci korzystania z niej. Co wiêcej, pani minister mówi³a, ¿e
jedyna trudnoœæ, która bêdzie, to taka, ¿e oczywiœcie trzeba bêdzie, na mocy nowej ustawy, wystêpowaæ do Ministerstwa Finansów o mo¿liwoœæ
uruchomienia tych œrodków. Ale nie jest tak, ¿e
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(senator M. Augustyn)
nie bêdzie mo¿liwoœci zastosowania wszystkich
koniecznych instrumentów z Funduszu Pracy
i ustawy, która tego obszaru dotyczy, by pomagaæ
tym ludziom. Z ca³¹ pewnoœci¹ tak siê bêdzie dzia³o i odpowiedzialny kierownik powinien skorzystaæ z mo¿liwoœci, któr¹ daje mu ustawa, i nawi¹zaæ kontakt z odpowiednimi s³u¿bami, ¿eby
przyjœæ z pomoc¹.
I na koniec powiem, ¿e to nie jest tak, ¿e ta redukcja bêdzie dotyczy³a przede wszystkim trudnych obszarów, na których o pracê jest rzeczywiœcie ciê¿ko. Prawie 50% osób, których ta ustawa
bêdzie dotyczy³a, to s¹ zatrudnieni w Warszawie,
gdzie bezrobocie wynosi 3,5%, i fachowcy na pewno pracê szybko znajd¹. Chcê przez to jeszcze raz
powiedzieæ, ¿e chocia¿ nale¿y wspó³czuæ ka¿demu, kto przejœciowo mo¿e siê znaleŸæ w k³opotach, to nie jest jednak tak, ¿e nie ma instrumentów, by tym ludziom pomagaæ. Wydaje siê, ¿e one
s¹ i w tej ustawie, i w innych ustawach.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo proszê, pan senator Kogut – piêæ minut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Mniej zajmê.
Pani Marsza³ek! Panowie Senatorowie! Panie
Ministrze!
Chcia³bym, ¿eby pan senator Rulewski tego
pos³ucha³ i pan senator Augustyn. Panie Senatorze Augustyn, ta ustawa nie dotyczy tylko Warszawy. Bo jak dobrze pan siê w ni¹ wczyta, to zobaczy pan, ¿e jednostki maj¹ oddzia³y. I naprawdê ja popieram Jasia Rulewskiego. Pan minister
Boni by³ cz³owiekiem, który tworzy³ komisje trójstronne, tworzy³ dialog Rzeczypospolitej. A tu
wszystkie zwi¹zki protestuj¹ przeciwko tej ustawie. Panie Senatorze Augustyn, ja widzia³em samobójstwa, które ludzie pope³niali, jak tracili
pracê. I patrzmy na dobro cz³owieka jako podmiotu, a nie na demagogiê, ¿e mamona, pieni¹dz
ma rz¹dziæ. I to, co powiedzia³ pan senator Rulewski jest prawd¹. My nie zdajemy sobie sprawy, co siê zacznie dziaæ. Ludzie zaczn¹ uciekaæ
na chorobowe i dopiero wtedy bêdziemy widzieli
skutki. Bo siê utar³o, ¿e ta administracja to jest
be. My jesteœmy senatorami Rzeczypospolitej
i musimy patrzeæ na wszystkie zawody, w tym na
administracjê publiczn¹. Wielu protestuje, wielu
pisze, ino nie maj¹ cywilnej odwagi powiedzieæ
panu ministrowi Boniemu: Panie Ministrze, jest
to prawie nie do zrealizowania. Bo ja by³em na
posiedzeniu komisji rodziny, przeprosi³em, bo
musia³em wyjechaæ na pogrzeb, ale widzia³em
pierwsze spotkanie pana premiera Pawlaka i pana ministra Boniego. Pan premier Pawlak jasno

mówi³: wprowadziliœmy ISO i dlaczego mamy
zwalniaæ. By³a tak¿e mowa o tym, ¿e faktycznie
w Europie pod wzglêdem urzêdników przypadaj¹cych na jednego obs³ugiwanego petenta jesteœmy prawie na przedostatnim miejscu. I naprawdê podejdŸmy do tego z powag¹. Bo my mówimy:
Warszawa. Patrzmy, jaka jest stopa bezrobocia.
Przecie¿ oddzia³y na przyk³ad G³ównego Urzêdu
Statystycznego s¹ i w Krakowie, i w Bydgoszczy,
i w Nowym S¹czu i tam te¿ bêdzie redukcja
o 10%. Zawsze protestowa³em przeciwko przyjmowaniu sztywnego kryterium. Poda³em przyk³ad kolei. 2%, ale nikt nie powiedzia³, z czego
wynika³o te 2%. I to dotyczy ca³ej Polski. I ma³o
tego, Panie Ministrze, przecie¿ braliœmy udzia³
w procesie transformacji, kolega Rulewski, pan
i ja. Ma³o odesz³o administracji? Jedno mnie bola³o na posiedzeniach komisji. Mówi³o siê, ¿e
w administracji pracuj¹ nieudacznicy. By³y takie
twierdzenia, ¿e tych nieudaczników siê wyeliminuje. Ja pamiêtam, bo ja to przeprowadza³em, ¿e
pracowa³o czterysta szeœædziesi¹t tysiêcy kolejarzy, a kiedy odchodzi³em, zosta³o sto trzydzieœci
tysiêcy. I przyjmowaliœmy pewne kryteria, ¿eby
ludzie odeszli i ¿eby nikt nie straci³ miejsca pracy. To jest bardzo bolesne. Bardzo bolesne. Naprawdê wzroœnie bezrobocie, a koszt tego bezrobocia… Mówimy o trzydziestu tysi¹cach, ale, Kolego Rulewski, Senatorze Rulewski, Jasiu, pomnó¿ to razy trzy, bo taki jest wzór polskiej rodziny. A wiêc ilu ludzi zostanie bez œrodków do ¿ycia? Mówimy o odprawach czy innych rzeczach,
ale na bezrobociu te¿ siê jest tylko pewien okreœlony czas. I to, co powiedzia³eœ… We wszystkich
zak³adowych czy ponadzak³adowych uk³adach
zbiorowych by³o tak, ¿e jeœli ktoœ traci³ pracê, to
mia³ mo¿liwoœæ przebran¿owienia. Ja wiem, ¿e
pewne sprawy trzeba podj¹æ, ale bez populizmu,
bez robienia tego pod media, ino naprawdê zrobiæ to dla dobra cz³owieka jako podmiotu. Bo teraz tych ludzi to siê traktuje jak rzecz: do widzenia i ciê nie ma. Do ustawy, Panie Senatorze, do
ustawy. Do ustawy, bo wie pan… Pan ma inne
pogl¹dy, a ja mam inne.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senatorze, Panie Senatorze…)
I bêdê broni³ ka¿dego cz³owieka, w tym urzêdnika. W tym urzêdnika, bo urzêdnik to te¿ pracownik, bywa, ¿e superpracownik. Wielu ludzi ma
tak, ¿e idzie do tego urzêdnika i mówi: ale pan jest
cacany. A ju¿ za drzwiami – albo jak przyjdzie na
salê senack¹ – to mówi coœ innego. Przepraszam
za emocjonalne podejœcie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Chyba jeszcze mam trochê czasu. Czy jeszcze mam czas?)
Panie Senatorze, bardzo proszê. Dwie minuty.
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Senator Jan Rulewski:
Tak jest.
Nieporozumienie dotyczy tych kilku propozycji, które chyba nie s¹ ju¿ teraz mo¿liwe do wprowadzenia w Senacie, ale które warto braæ mo¿e
pod uwagê, jeœli bêd¹ potrzebne takie dzia³ania.
Jedn¹ z tych propozycji jest na przyk³ad zdolnoœæ
zwi¹zków i pracodawcy, w tym przypadku rz¹du,
do ograniczenia funduszu p³ac. Przedmiotem
mo¿e byæ oczywiœcie redukcja… Drugie rozwi¹zanie obserwowa³em zw³aszcza w Niemczech.
Powsta³ rodzaj ugody spo³ecznej, ¿e ludzie chc¹
utrzymaæ stosunek pracy, ale na krótszy okres
i oczywiœcie za ni¿sze wynagrodzenie. Po co? Jednym to pasuje, bo uzupe³niaj¹ studia, innym, bo
siê opiekuj¹ kimœ w rodzinie, dzieæmi lub doros³ymi. To taki elastyczny element. Ale prawd¹ jest,
¿e… Pan przewodnicz¹cy Augustyn mówi³, ¿e taka instytucja istnieje, tylko ona zaczyna siê niejako od zera, czyli mo¿na nawet na 1/18 etatu
przenieœæ tego pracownika, czego on oczywiœcie
nie przyjmie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
I zapraszam pana senatora Bogdana Paszkowskiego.
Przypominam, ¿e czas wyst¹pienia to dziesiêæ
minut.

Senator Bohdan Paszkowski:
Myœlê, Pani Marsza³ek, ¿e bêdê mówiæ krócej.
Chcia³bym tylko uzasadniæ poprawkê, któr¹ sk³adam z kilkoma kolegami. Ona dotyczy rzeczy,
o której chyba wszyscy wiemy i która bezpoœrednio
wynika z ustawy, ale nie zosta³a w niej wprost wyartyku³owana. Chodzi mi o jedn¹ sprawê. Mianowicie nie jest to ustawa o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych
i niektórych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013. Po prostu, proszê
pañstwa, jest to ustawa – i to zaproponowa³em
w swojej poprawce – o zwolnieniach w tych w³aœnie
jednostkach. Nie oszukujmy siê, tutaj nie ma takich celów, aby coœ racjonalizowaæ. Ta „racjonalizacja” ma polegaæ na zwolnieniu 10% pracowników. S¹ wprawdzie tutaj, powiedzia³bym, pewne
kierunkowe wskazania, bo czytamy w art. 7, ¿e ta
racjonalizacja czy raczej to zwolnienie mo¿e nast¹piæ poprzez… I tutaj s¹ cztery punkty, w których jest jasne wskazanie, od kogo nale¿y zaczynaæ. Nie ukrywajmy, ka¿dy rozs¹dnie myœl¹cy
cz³owiek, który zna siê na ustawach i praktyce ¿ycia, wie, ¿e to s¹ ludzie do zwolnienia w pierwszej
kolejnoœci. To jest pierwsza sprawa.
W tej ustawie s¹ pewne zasadnicze artyku³y.
W art. 6 mówi siê o zmniejszeniu liczby etatów o co
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najmniej 10%. Z kolei art. 9 mówi o tym, ¿eby opracowaæ kryteria wyboru pracowników do zwolnienia, posi³kuj¹c siê oczywiœcie art. 7, który ju¿
wskazuje te kryteria. A w zasadzie tym artyku³em,
który ma tê nieracjonaln¹ ustawê, bo tak j¹ oceniam, zracjonalizowaæ, jest art. 16. I to jest istota
tej ustawy, proszê pañstwa. Art. 16, który okreœla, powiedzmy… Pan minister powiedzia³, ¿e t¹
ustaw¹ bêdzie objête ponad trzy i pó³ tysi¹ca jednostek. Innymi s³owy, z tych trzech i pó³ tysi¹ca
jednostek czy z jakiegoœ tam procentu tej liczby
bêd¹ wysy³ane petycje do prezesa Rady Ministrów, w których bêdzie uzasadniane w lepszy lub
gorszy sposób, ¿e nale¿y ich od tego zwolniæ, bo to
siê nie da u nich zrealizowaæ. I to jest istota ustawy. Reszta to jest, powiedzia³bym, pewnego rodzaju ornamentyka.
I tutaj zwracam siê do pana ministra Boniego,
poniewa¿ jest polonist¹.
(G³os z sali: On jest polonist¹?)
Jest takie przekonanie, ¿e je¿eli jakiegoœ jêzyka
siê u¿ywa, to po pewnym czasie tak siê myœli. Dlatego lepiej, abyœmy nie mówili, ¿e tutaj coœ racjonalizujemy itd., bo tutaj nie ma nic o racjonalizacji
– Panie Ministrze, z uwag¹ s³ucha³em pana argumentów, mo¿e nie wszystkich, ale mniej wiêcej je
znam – tylko chodzi o zwolnienie co najmniej 10%
pracowników. Taka jest forma racjonalizacji
przedstawiona w tej ustawie. Wychodz¹c z tego
punktu widzenia, myœlê, ¿e powinniœmy spojrzeæ
prawdzie w oczy i nadaæ ustawie tytu³, ¿e jest to
ustawa o zwolnieniach albo – nie bêdê siê tu spiera³ o s³owa – o ograniczeniu zatrudnienia w tych jednostkach. Ale nie u¿ywajmy w tytule takiego elementu jak „racjonalizacja”, bo w moim przekonaniu racjonalizacji dotyczy w zasadzie tylko art. 1
ust. 2 pkt 2 i 3, który wymienia cele tej ustawy.
(Senator Stanis³aw Kogut: Miêdzy innymi.)
Miêdzy innymi. Ale pierwszym celem jest oczywiœcie ograniczenie zatrudnienia i w zasadzie do
tego ta racjonalizacja ma siê sprawdzaæ.
I w zwi¹zku z tym wnoszê o to, ¿eby poprzeæ te
poprawki. No, widzê, ¿e tutaj bêdê mia³ poparcie
kolegów z koalicji rz¹dowej. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Czy to jest wniosek o charakterze legislacyjnym? Jeœli tak, to bardzo proszê
z³o¿yæ.
(Senator Stanis³aw Kogut: Koniec!)
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Informujê tak¿e, ¿e wnioski o charakterze legislacyjnym na piœmie z³o¿yli senatorowie: Eryk
Smulewicz, Stanis³aw Karczewski, Stanis³aw Piotrowicz, Piotr Andrzejewski, Jan Rulewski.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
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(wicemarsza³ek G. Sztark)
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunkowaæ do przedstawionych wniosków?
(Minister, Cz³onek Rady Ministrów Micha³ Boni:
Tak.)
Zapraszam pana ministra na mównicê.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszê o spokój.

Minister, Cz³onek Rady Ministrów
Micha³ Boni:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Wysoka Izbo! Szanowni Pañstwo!
Oczywiœcie mo¿emy toczyæ spory semantyczne
dotycz¹ce pojêcia „redukcja” czy „racjonalizacja”,
ale pozwoli pan senator, ¿e ze wzglêdu na swoj¹
wiedzê z ró¿nych dziedzin utrzymam to pojêcie racjonalizacji zatrudnienia, dlatego ¿e zarówno to,
co jest zaznaczone w art. 2 ust. 2, a tak¿e rozporz¹dzenie i za³¹cznik do niego, którego, jak mi siê
wydaje, wiêkszoœæ pañstwa pos³ów i senatorów
w ogóle nie przeczyta³a… Nie przeczyta³a, bo on
daje argumenty, daje narzêdzia do przeprowadzenia tego procesu racjonalizacji zatrudnienia, st¹d
proœba o dok³adniejsz¹ lekturê i przygotowywanie
ró¿nych argumentów. A wiêc art. 2, jak równie¿
art. 6, art. 7, art. 9 i art. 16, wszystkie one razem…
Jeœli chodzi o zestaw narzêdzi, którymi mo¿na
dysponowaæ, to w art. 7 macie pañstwo zarówno
mo¿liwoœæ wprowadzenia innej organizacji czasu
pracy, o co tak siê upomina³ pan senator Rulewski, jak i mo¿liwoœæ wykorzystania naturalnej
fluktuacji zatrudnienia. Powiedzia³em ju¿ tutaj
pañstwu, ¿e w administracji ten poziom fluktuacji zatrudnienia w skali roku wynosi 7%. W³aœciwie mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e jakaœ czêœæ przechodzi do innych organów administracji, ale
w wiêkszoœci wypadków tak nie jest, bo spora
czêœæ m³odych osób, choæ startuje w administracji, i tak potem szuka zatrudnienia w zupe³nie innych miejscach. Takie jest ich prawo, nikt ich
oczywiœcie nie… Takie jest ich prawo, prawo swobody wyboru. Mo¿na by³oby powiedzieæ w ramach
pewnego punktu widzenia, ¿e w wielu jednostkach 5%, czyli po³owa okreœlonego tu celu, zostanie osi¹gniête poprzez naturalne przep³ywy
zatrudnieniowe. Trzeba to wzi¹æ pod uwagê i zanalizowaæ. No i myœmy to analizowali, myœmy to
naprawdê analizowali. I przedyskutowaliœmy
z dyrektorami generalnymi, jakie narzêdzia s¹ im
potrzebne, jak wygl¹da realnie ich sytuacja. I st¹d
ta elastycznoœæ ustawy. Obawiam siê, ¿e gdybyœmy przyjêli wiele pañstwa propozycji, zarówno
tych z debaty sejmowej, jak i senackiej – z tym ¿e
abstrahujê od tych, które dotyczy³y wyrzucenia
tej ustawy w ogóle do kosza – za którymi kryje siê
miêdzy innymi chêæ umieszczenia w tej ustawie
dok³adniejszych zapisów, to by³oby to wziêcie na

siebie przez Izbê pe³nej odpowiedzialnoœci za to,
jak bêdzie przygotowywany ca³y proces racjonalizacji zatrudnienia, planowania zatrudnienia
w ma³ych i du¿ych jednostkach. Ja uwa¿am, ¿e
nadanie sobie takiego prawa by³oby b³êdem, b³êdem systemowym, bo to nie pañstwo zatrudniacie
te wszystkie osoby, nie pañstwo z nimi pracujecie
i nie pañstwo je oceniacie.
Ja siê zgadzam z panem senatorem Kogutem,
¿e nie mo¿na mówiæ o administracji tak, ¿e ona
ca³a jest z³a. Ale tak jak to jest w ka¿dej grupie zawodowej, i tu s¹ lepsi i gorsi. A w zwi¹zku z tym co
pewien czas trzeba porz¹dkowaæ zatrudnienie,
tworz¹c tym samym szanse na to, ¿eby ci gorsi
mogli byæ mo¿e odejœæ, a ci lepsi mogli pracowaæ
za wiêksze wynagrodzenie.
Chcê te¿ powiedzieæ, ¿e przeprowadzi³em kilka
tur rozmów ze zwi¹zkami zawodowymi – bo ta
ustawa ma oczywiœcie swoj¹ historiê – a g³ówny
element tych rozmów polega³ na tym, ¿eby nie
wprowadzaæ takich rozwi¹zañ, które na przyk³ad
ogranicza³yby prawa liderów zwi¹zkowych do bycia pod ochron¹. Ta ochrona jest nadal, funkcjonuje, nikt z pañstwa nie zg³asza w tej sprawie ¿adnego wniosku. I bardzo dobrze, takie jest zreszt¹
tak¿e moje zdanie i dzisiaj mogê je tu w pe³ni i otwarcie wypowiedzieæ, zreszt¹ od pocz¹tku by³em
orêdownikiem tego rozwi¹zania. Ponadto taki dialog bêdzie dalej prowadzony, tak¿e w tych sprawach, zw³aszcza ¿e mnie siê wydaje, i¿ to jest dobra ustawa pozwalaj¹ca nam wystartowaæ z troszkê innym myœleniem o administracji, o zarz¹dzaniu ni¹, a nie tylko o jej bronieniu. Bo chodzi tak¿e
o stawianie celów i wymaganie efektywnoœci.
W tym sensie nie mogê siê zgodziæ… No, tu na
szczêœcie, przynajmniej teraz, nie by³o poprawek
podpartych argumentacj¹, wed³ug której ISO daje szansê na racjonalizacjê zatrudnienia. Nie, ISO
jest skupione na procedurach, dopasowuje procedury do liczby osób, które s¹ zatrudnione. Wiêkszoœæ instytucji, które mia³y ISO, maj¹ ISO i bêd¹ mia³y ISO, wtedy, kiedy uzna za stosowne
przeprowadzenie procesu racjonalizacji zatrudnienia, to taki proces przeprowadzi.
I na koniec – choæ pewnie bêd¹ jeszcze pytania
na posiedzeniu komisji, wiêc wiele kwestii bêdê
jeszcze szczegó³owo wyjaœnia³ – chcê powiedzieæ
o jednej rzeczy, jako ¿e pad³a tutaj te¿ pewna ocena rz¹dów. Otó¿ nie mo¿na abstrahowaæ od sytuacji, w jakiej wprowadza siê tê nietypow¹, niekonwencjonaln¹ ustawê. Mianowicie jest to sytuacja kryzysu gospodarczego w œwiecie, wzglêdnie dobrego dawania sobie rady przez polsk¹ gospodarkê, niemniej jednak sytuacja nieustannie
istniej¹cych zagro¿eñ, o czym mówi³ pan senator
Andrzejewski. I nie wolno o tym zapomnieæ. Moim
zdaniem nale¿a³oby rozwa¿yæ bardzo powa¿nie
to, czy rz¹d, który dzia³a³ w okresie 2007–2009 do
2010, kiedy to przyrost zatrudnienia by³, jeœli uwzglêdniæ te trzy lata, na poziomie oko³o 6%, i który
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(minister M. Boni)
podejmuje teraz ryzyko zwi¹zane z racjonalizacj¹
zatrudnienia, nie zas³uguje przynajmniej na zrozumienie. I tu pozwolê sobie na pewnego rodzaju
ocenê. A wiêc czy ten rz¹d nie zas³uguje na to,
w przeciwieñstwie do rz¹du, który dzia³a³ w latach
wysokiego wzrostu gospodarczego, w latach
2005–2007, kiedy to zatrudnienie w administracji wzros³o o 6%, i to w krótszym okresie, o trochê
wiêcej ni¿ teraz? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Ministrze.
Dziêkujê innym przedstawicielom rz¹du.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisjê Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej o ustosunkowanie siê do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, na koñcu tego posiedzenia pan sekretarz poinformuje o posiedzeniach
komisji i podczas nich bêdziecie mogli prowadziæ
dalsz¹ debatê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu
jutrzejszym.
Teraz, zanim og³oszê przerwê do jutra, do godziny 10.00, poproszê pana senatora sekretarza
o przedstawienie komunikatów.
Bardzo proszê o uwagê, Panie Senatorze Kogut,
bardzo proszê o wys³uchanie tego.

Senator Sekretarz
Waldemar Kraska:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw,
ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy-
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pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego w zwi¹zku z wprowadzeniem parytetów p³ci na listach kandydatów
odbêdzie siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy
w obradach w sali nr 217.
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013 odbêdzie siê pó³ godziny po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej,
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy – Kodeks wyborczy oraz ustawy –
Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy odbêdzie siê w dniu jutrzejszym o godzinie 7.30
w sali posiedzeñ plenarnych Senatu.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o kieruj¹cych pojazdami
odbêdzie siê dzisiaj, dziesiêæ minut po og³oszeniu
przerwy w obradach, sala nr 217.
Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie
ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi,
broni¹, amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym odbêdzie siê dzisiaj bezpoœrednio po og³oszeniu
przerwy w sali nr 179. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Og³aszam przerwê do dnia jutrzejszego, to jest
16 grudnia, do godziny 10.00. Rozpoczniemy od
punktu siedemnastego.
Dziêkujê uprzejmie. ¯yczê dobrej nocy.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 48)

Wyniki g³osowañ

126

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

£.M. Abgarowicz
M. Adamczak
P.£. Andrzejewski
D.I. Arciszewska-Mielewczyk
M. Augustyn
G.P. Banaœ
R.J. Bender
J. Bergier
S. Bisztyga
P.J. B³aszczyk
B.M. Borusewicz
B. Borys-Damiêcka
M.L. Boszko
J.M. Chróœcikowski
Z.J. Cichoñ
L. Cichosz
W. Cimoszewicz
G. Czelej
W. Dajczak
W.J. Dobkowski
J. Dobrzyñski
J. Duda
S. Gogacz
S.A. Gorczyca
R.J. Górecki
H. Górski
M.T. Grubski
P.A. Gruszczyñski
T.J. Gruszka
A.S. Grzyb
W.L. Idczak
S.A. Iwan
K. Jaworski
S. Jurcewicz
P.M. Kaleta
S. Karczewski
L. Kieres
K.M. Kleina
M. Klima
P. Klimowicz
R. Knosala
S. Kogut
M. Konopka
B.J. Korfanty
S. Kowalski
N.J. Krajczy
W.J. Kraska
K. Kwiatkowski
R.E. Ludwiczuk
K. Majkowski
A. Massalski
Z.H. Meres
T. Misiak

2
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
#
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+

8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9 10 11
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + .
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

13
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
?

14
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

16
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³

17
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

18
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

21
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
-

127

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

A. Misio³ek
A.A. Motyczka
R.K. Muchacki
I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
L.M. Piechota
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
J. Rotnicka
J. Rulewski
C.W. Ryszka
S. Sadowski
J. Sepio³
W. Sidorowicz
T.W. Skorupa
W. Skurkiewicz
E.S. Smulewicz
J. Swakoñ
Z.M. Szaleniec
A. Szewiñski
G.A. Sztark
M. Trzciñski
P. Wach
K.A. Wiatr
M.S. Witczak
E.K. Wittbrodt
G.M. Wojciechowski
M. Wojtczak
H.M. WoŸniak
J. Wyrowiñski
A.M. Zaj¹c
K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski
Obecnych
Za
Przeciw
Wstrzyma³o siê
Nie g³osowa³o

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

93
92
0
1
0

94
94
0
0
0

93
92
0
1
0

94
93
0
0
1

94
94
0
0
0

93
93
0
0
0

93
93
0
0
0

9 10 11
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
. . .
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
93
93
0
0
0

94
94
0
0
0

93
93
0
0
0

12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

13
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

16
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

17
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

18
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

19
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

20
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

21
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+

94
94
0
0
0

92
91
0
1
0

94
94
0
0
0

94
94
0
0
0

94
58
36
0
0

94
93
1
0
0

94
93
0
1
0

94
93
1
0
0

94
92
2
0
0

94
44
49
1
0

128

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

£.M. Abgarowicz
M. Adamczak
P.£. Andrzejewski
D.I. Arciszewska-Mielewczyk
M. Augustyn
G.P. Banaœ
R.J. Bender
J. Bergier
S. Bisztyga
P.J. B³aszczyk
B.M. Borusewicz
B. Borys-Damiêcka
M.L. Boszko
J.M. Chróœcikowski
Z.J. Cichoñ
L. Cichosz
W. Cimoszewicz
G. Czelej
W. Dajczak
W.J. Dobkowski
J. Dobrzyñski
J. Duda
S. Gogacz
S.A. Gorczyca
R.J. Górecki
H. Górski
M.T. Grubski
P.A. Gruszczyñski
T.J. Gruszka
A.S. Grzyb
W.L. Idczak
S.A. Iwan
K. Jaworski
S. Jurcewicz
P.M. Kaleta
S. Karczewski
L. Kieres
K.M. Kleina
M. Klima
P. Klimowicz
R. Knosala
S. Kogut
M. Konopka
B.J. Korfanty
S. Kowalski
N.J. Krajczy
W.J. Kraska
K. Kwiatkowski
R.E. Ludwiczuk
K. Majkowski
A. Massalski
Z.H. Meres
T. Misiak

22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

23
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
#
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+

24
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
#
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

26
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

27
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

28
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

29
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

31
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

32
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

33
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

34
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+

35
+
+
+
+
+
+
?
+
?
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
-

36
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³

37
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
?
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
-

38
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
-

39
+
+
+
+
+
+
+
?
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+

40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

41
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

129

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

A. Misio³ek
A.A. Motyczka
R.K. Muchacki
I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
L.M. Piechota
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
J. Rotnicka
J. Rulewski
C.W. Ryszka
S. Sadowski
J. Sepio³
W. Sidorowicz
T.W. Skorupa
W. Skurkiewicz
E.S. Smulewicz
J. Swakoñ
Z.M. Szaleniec
A. Szewiñski
G.A. Sztark
M. Trzciñski
P. Wach
K.A. Wiatr
M.S. Witczak
E.K. Wittbrodt
G.M. Wojciechowski
M. Wojtczak
H.M. WoŸniak
J. Wyrowiñski
A.M. Zaj¹c
K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski

22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

24
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

26
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

27
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+

28
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

29
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

30
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

31
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

32
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

33
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

34
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

35
+
+
.
+
+
.
+
+
.
+
+
?
+
+
+
+
-

36
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

37
+
+
.
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
-

38
+
+
.
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
-

39
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

40
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

41
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Obecnych
Za
Przeciw
Wstrzyma³o siê
Nie g³osowa³o

94
94
0
0
0

92
91
0
0
1

93
93
0
0
0

94
93
0
0
1

94
94
0
0
0

93
93
0
0
0

94
94
0
0
0

93
93
0
0
0

94
94
0
0
0

94
92
2
0
0

93
92
1
0
0

94
94
0
0
0

94
56
38
0
0

94
39
52
3
0

93
53
39
1
0

93
38
53
2
0

93
40
53
0
0

93
53
39
1
0

93
93
0
0
0

94
94
0
0
0

130

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

£.M. Abgarowicz
M. Adamczak
P.£. Andrzejewski
D.I. Arciszewska-Mielewczyk
M. Augustyn
G.P. Banaœ
R.J. Bender
J. Bergier
S. Bisztyga
P.J. B³aszczyk
B.M. Borusewicz
B. Borys-Damiêcka
M.L. Boszko
J.M. Chróœcikowski
Z.J. Cichoñ
L. Cichosz
W. Cimoszewicz
G. Czelej
W. Dajczak
W.J. Dobkowski
J. Dobrzyñski
J. Duda
S. Gogacz
S.A. Gorczyca
R.J. Górecki
H. Górski
M.T. Grubski
P.A. Gruszczyñski
T.J. Gruszka
A.S. Grzyb
W.L. Idczak
S.A. Iwan
K. Jaworski
S. Jurcewicz
P.M. Kaleta
S. Karczewski
L. Kieres
K.M. Kleina
M. Klima
P. Klimowicz
R. Knosala
S. Kogut
M. Konopka
B.J. Korfanty
S. Kowalski
N.J. Krajczy
W.J. Kraska
K. Kwiatkowski
R.E. Ludwiczuk
K. Majkowski
A. Massalski
Z.H. Meres
T. Misiak

42
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.

43
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

44
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

45
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

46
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

47
+
+
+
+
+
+
?
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

48
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

49
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

50
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

. nieobecny; + za; - przeciw; ? wstrzyma³ siê; # nie g³osowa³

67. posiedzenie Senatu w dniu 15 grudnia 2010 r.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

A. Misio³ek
A.A. Motyczka
R.K. Muchacki
I. Niewiarowski
M. Ok³a
J. Olech
W.Z. Ortyl
A. Owczarek
M. Pañczyk-Pozdziej
B.J. Paszkowski
Z.M. Paw³owicz
A. Person
A.K. Piechniczek
L.M. Piechota
K.M. Piesiewicz
S. Piotrowicz
Z.S. Pupa
J.W. Rachoñ
M.D. Rocki
Z. Romaszewski
J. Rotnicka
J. Rulewski
C.W. Ryszka
S. Sadowski
J. Sepio³
W. Sidorowicz
T.W. Skorupa
W. Skurkiewicz
E.S. Smulewicz
J. Swakoñ
Z.M. Szaleniec
A. Szewiñski
G.A. Sztark
M. Trzciñski
P. Wach
K.A. Wiatr
M.S. Witczak
E.K. Wittbrodt
G.M. Wojciechowski
M. Wojtczak
H.M. WoŸniak
J. Wyrowiñski
A.M. Zaj¹c
K.P. Zaremba
P.B. Zientarski
M. Zió³kowski

42
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

43
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

44
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

45
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

46
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

47
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

48
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

49
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

50
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Obecnych
Za
Przeciw
Wstrzyma³o siê
Nie g³osowa³o

92
92
0
0
0

93
92
1
0
0

94
94
0
0
0

93
93
0
0
0

93
92
0
1
0

93
92
0
1
0

93
93
0
0
0

93
93
0
0
0

93
93
0
0
0

131
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135

Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem jedenastym porz¹dku obrad
Omawiany projekt ustawy dotyka wielu zagadnieñ zwi¹zanych z procesem kszta³cenia kierowców.
Wypada wymieniæ w tym miejscu chocia¿by zmiany zmierzaj¹ce do podniesienia i doprecyzowania
wymagañ stawianych oœrodkom kszta³cenia kierowców, oœrodkom doskonalenia techniki jazdy,
wojewódzkim oœrodkom ruchu drogowego oraz osobom zatrudnionym w tych podmiotach, takim jak
wyk³adowcy, instruktorzy, egzaminatorzy. Nie bez znaczenia s¹ rozwi¹zania o charakterze
antykorupcyjnym, które s³u¿¹ ograniczeniu niepo¿¹danych zjawisk w zakresie szkolenia
i egzaminowania kierowców. Niemniej jednak w dalszej czêœci mojego wyst¹pienia pragnê skupiæ siê na
tych zapisach projektu ustawy, które przewiduj¹ wzmo¿enie nadzoru nad pocz¹tkuj¹cymi kierowcami.
Statystyki nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci. To w³aœnie m³ode osoby, które od niedawna posiadaj¹ prawo
jazdy, s¹ sprawcami najwiêkszej liczby wypadków, w tym wypadków œmiertelnych. Ten stan rzeczy mo¿na próbowaæ wyjaœniaæ na wiele sposobów. Niew¹tpliwie jednak, w pewnym zakresie, winne s¹ same procedury szkolenia kierowców. Trudno bowiem oczekiwaæ, aby ktokolwiek zdoby³ umiejêtnoœci i doœwiadczenie niezbêdne do bezpiecznej jazdy, szczególnie w trudnych warunkach, po odbyciu zaledwie kilkudziesiêciogodzinnego kursu teoretyczno-praktycznego. Dlatego na pozytywn¹ ocenê zas³uguj¹ zapisy
projektu ustawy, których skutkiem jest wyd³u¿enie procedury nabywania pe³nych uprawnieñ przez pocz¹tkuj¹cych kierowców.
Kierowca, który po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B bêdzie poddany dwuletniemu okresowi próbnemu. Podczas pierwszych siedmiu miesiêcy, licz¹c od momentu otrzymania prawa jazdy, wspomniany kierowca bêdzie podlega³ pewnym ograniczeniom. Szczególn¹ uwagê poœwiêciæ nale¿y zapisowi,
z którego wynika, ¿e taka osoba prowadz¹c pojazd nie bêdzie mog³a przekraczaæ prêdkoœci 50 km/h na
obszarze zabudowanym i 80 km/h poza obszarem zabudowanym. Rozwi¹zanie to pozwoli ograniczyæ
przypadki, kiedy kierowcy, którzy nie maj¹ jeszcze stosownego doœwiadczenia, nierzadko przeceniaj¹
swoje umiejêtnoœci i rozwijaj¹ nadmiern¹ prêdkoœæ. Równie istotny jest wymóg, zgodnie z którym pocz¹tkuj¹cy kierowca powinien prowadziæ wy³¹cznie pojazd, stosownie oznakowany. Oznakowanie pozwoli innym uczestnikom ruchu zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ wobec pojazdu prowadzonego przez niedoœwiadczonego kierowcê.
Pierwsza czêœæ okresu próbnego, zgodnie z projektem ustawy, winna zakoñczyæ siê odbyciem kursu
dokszta³caj¹cego w zakresie bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia dotycz¹cego
zagro¿eñ w ruchu drogowym. Przedmiotowy wymóg musi zostaæ dope³niony miêdzy czwartym a ósmym
miesi¹cem od uzyskania prawa jazdy. Opisane rozwi¹zanie jest niew¹tpliwie s³uszne, gdyby bowiem
szkolenie takie by³o przeprowadzane jako czêœæ kursu podstawowego, to w wiêkszoœci przypadków mog³oby siê okazaæ ma³o skuteczne, a przez to niecelowe. Kiedy kierowca dysponuje ju¿ kilkumiesiêcznym
doœwiadczeniem w prowadzeniu pojazdu, dodatkowy kurs pozwoli mu zweryfikowaæ nabyte umiejêtnoœci. Nale¿y przy tym mieæ nadziejê, ¿e kursy te uzmys³owi¹ m³odym kierowcom poziom ich faktycznych
umiejêtnoœci i bêd¹ dla nich swego rodzaju przestrog¹ przed zbyt brawurowymi zachowaniami na drodze.
W tym miejscu warto rozwa¿yæ, czy wynikaj¹cy z projektu ustawy wymiar kursu dokszta³caj¹cego
– w szczególnoœci zaœ jego czêœci praktycznej – nie jest zbyt krótki. Warto tak¿e wzi¹æ pod uwagê podjêcie
dzia³añ s³u¿¹cych promowaniu kursów podnosz¹cych praktyczne umiejêtnoœci prowadzenia pojazdów.
Chodzi nie tylko o to, aby upowszechniæ je poœród pocz¹tkuj¹cych kierowców, ale równie¿ aby zainteresowaæ nimi doœwiadczonych u¿ytkowników dróg.
Dodatkowo m³odzi kierowcy podczas ca³ego okresu próbnego bêd¹ objêci szczególnym nadzorem. Ka¿de stwierdzone wykroczenie przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, bêdzie zg³aszane w³aœciwemu
staroœcie przez administratora centralnej ewidencji kierowców. W przypadku pope³nienia dwóch tego rodzaju wykroczeñ, starosta bêdzie wyd³u¿a³ danemu kierowcy okres próbny o kolejne dwa lata. Starosta
bêdzie ponadto uprawniony do skierowania takiego kierowcy na kurs reedukacyjny dotycz¹cy bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Bior¹c zatem pod uwagê zarówno opisane rozwi¹zania, jak i ca³okszta³t unormowañ przewidzianych
w niniejszym projekcie ustawy uwa¿am, ¿e zas³uguje on na przyjêcie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Czes³awa Ryszki
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Przyjmujemy ustawê, która ma pomóc w zwiêkszeniu udzia³u kobiet w polityce. Powiem od razu, ¿e
jest to sztuczne rozwi¹zanie, które psuje demokracjê i ogranicza prawo wyborców do podejmowania w³asnych decyzji. Wiem jednak, ¿e opowiedzenie siê przeciw wiêkszemu udzia³owi kobiet w sprawowaniu
w³adzy lub samej ich obecnoœci w ¿yciu publicznym, by³oby przejawem mêskiego szowinizmu, a dla polityka – samobójstwem. Rozwa¿my wiêc po kolei ró¿ne „za” i „przeciw”.
Prawd¹ jest, ¿e obecnoœæ pañ w polityce z roku na rok wzrasta i s¹dzê, ¿e ta tendencja nie wymaga
wzmacniania przy pomocy sztucznych mechanizmów. Sztucznych, poniewa¿ parytety wprowadzaj¹ do
systemu awansów i polityki kadrowej pozamerytoryczne kryteria w polityce i ¿yciu spo³ecznym. Co wiêcej, kreujemy nieistniej¹c¹ polityczn¹ wspólnotê p³ci.
Tak naprawdê, parytety nie rozwi¹zuj¹ ¿adnego rzeczywistego problemu kobiet. Zamiast dobrej polityki rodzinnej pañstwa, odpowiedniej zap³aty matkom za urodzenie i wychowanie dzieci, u³atwieñ w godzeniu roli rodzicielskiej z rol¹ zawodow¹, rzucamy kobietom, jak och³ap, miejsca na partyjnych listach kandydatów.
Na pytanie, dlaczego rz¹d PO-PSL nie prowadzi m¹drej polityki rodzinnej, odpowiedŸ jest prosta. Rz¹d
ten nie ma ani dobrych koncepcji, ani pomys³ów na pracê dla kobiet, ani pieniêdzy. St¹d wzi¹³ siê pomys³
parytetów, które wprowadza siê w ¿ycie szybko, ³atwo i przyjemnie, a przede wszystkim – za darmo.
Kolejna sprawa ³¹czy siê z walk¹ kobiet feministek o tak zwan¹ równowartoœæ w traktowaniu p³ci. Jestem przekonany, ¿e zasada parytetów, niejako mimochodem, wprowadza do naszej œwiadomoœci bardzo
szczególn¹ wizjê œwiata i dziwne pojêcie równoœci rodem z ustroju komunistycznego. Miar¹ równoœci staje siê oto statystyczna identycznoœæ – dok³adnie tyle samo kobiet i mê¿czyzn wœród ¿o³nierzy, krawców,
pos³ów i naukowców. W konsekwencji narzucamy kobietom, zamiast prawa wyboru wedle ich systemu
wartoœci, obowi¹zek naœladowania mê¿czyzn.
Nie ukrywam, ¿e za zasad¹ parytetów stoj¹ zalecenia unijne. Prawd¹ jest, ¿e w wielu dokumentach opracowanych przez ró¿nej maœci socjalistów, zielonych i libera³ów zasiadaj¹cych w Parlamencie Europejskim pojawia siê wizerunek kobiety ca³kowicie wyzwolonej, d¹¿¹cej zarówno do uzyskania równouprawnienia na wszystkich polach i we wszystkich dziedzinach, jak i do ca³kowitej samodzielnoœci i niezale¿noœci od mê¿a czy rodziny.
Ta fa³szywie rozumiana przez ruch feministyczny równoœæ kobiet i mê¿czyzn, która obowi¹zuje w programach Unii Europejskiej, urasta do symbolu demokracji i dlatego dokumenty te z wrogoœci¹ odnosz¹
siê do tradycji i wartoœci kulturowych. Feministyczna wizja kobiety wyklucza s³u¿bê rodzinie czy narodowi. W tej wizji brakuje te¿ autentycznej mi³oœci do bliŸnich. Feminizm próbuje wyzuæ kobietê z tego, co
w niej najpiêkniejsze. Mam na myœli kobiec¹ delikatnoœæ, subtelnoœæ, wra¿liwoœæ emocjonaln¹ i wielk¹
si³ê ducha. Wymienione cechy w naturalny sposób predysponuj¹ kobietê do wyj¹tkowej i niezwyk³ej roli
matki. Wed³ug najbardziej radykalnych feministek macierzyñstwo to „niezdrowe poœwiêcenie indywidualnej kobiety na rzecz gatunku wymuszone przez patriarchalne spo³eczeñstwo”. Dlatego „wyzwolona
kobieta” powinna ¿yæ w zwi¹zkach konkubinackich i stosowaæ antykoncepcjê. Ruch feministyczny ka¿e
zapomnieæ o mê¿nej i jednoczeœnie opiekuñczej, zdolnej do wspó³odczuwania kobiecie, która jest wra¿liwa na dobro i piêkno. Mamy za to do czynienia z kobiet¹, która walczy o swoje prawa, z kobiet¹ pe³n¹ agresji, zaborcz¹ i nastawion¹ do ¿ycia hedonistycznie. Taka zreformowana kobieta nie zabiega o dobro
i utrzymanie rodziny, a d¹¿y jedynie do pogodzenia ¿ycia rodzinnego z zawodowym.
Tak naprawdê feminizm jako ruch spo³eczny odszed³ dzisiaj od walki o prawa wyborcze kobiet, od swego rodzaju ruchu emancypacyjnego i sta³ siê feminizmem okreœlanym mianem „gender feminizm”. Jest to
ruch zafa³szowuj¹cy prawdê o cz³owieku. Dzisiejsze feministki walcz¹ nie tylko z mê¿czyznami, ale równie¿ z kobietami, które nie chc¹ siê wyrzec swojego powo³ania. W¹ska grupa skrajnie zideologizowanych
przedstawicielek wojuj¹cego feminizmu ma pokazaæ reszcie, ¿e tak powiem, nieuœwiadomionych kobiet,
jakie s¹ ich rzeczywiste interesy. Jednak, podobnie jak w socjalizmie, feministki tyle maj¹ wspólnego
z rzeczywist¹ kobiecoœci¹ i problemami kobiet co kiedyœ PZPR – partia bêd¹ca rzekomo awangard¹ klasy
robotniczej – z robotnikami. Dlaczego walcz¹c z rzekomym uprzedmiotowieniem kobiety w spo³eczeñstwie, feministki same przyczyniaj¹ siê do tego przedmiotowego traktowana. W Szwecji na przyk³ad obowi¹zuj¹ ustawowo zagwarantowane parytety i pracodawcy s¹ zobowi¹zani, pod kar¹ grzywny, do promowania równoœci w kwestii zatrudnienia. Na absurd zakrawa walka szwedzkich feministek o to, by w bibliotekach by³a taka sama liczba ksi¹¿ek napisanych przez kobiety i przez mê¿czyzn.
Konkluduj¹c, pozwólmy kobietom decydowaæ o ich w³asnym ¿yciu, o macierzyñstwie, o ich rodzinnej
lub zawodowej aktywnoœci. Jeœli czasami kobiety rezygnuj¹ z obecnoœci w ¿yciu publicznym, a wiêc tak¿e
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w strukturach w³adzy, to powinniœmy uszanowaæ ich decyzjê. Decyzja ta z pewnoœci¹ wynika z trudnoœci
w pogodzeniu roli matki z obowi¹zkami zawodowymi. W tej kwestii parytety niczego nie zmieni¹, bo nie
usun¹ przyczyn problemu. Co wiêcej, zasada parytetów wesprze i dowartoœciuje te kobiety, które rezygnuj¹
z roli matki, b¹dŸ traktuj¹ j¹ jako mniej wa¿n¹ w ich ¿yciu. Tym samym pog³êbia siê problem konfliktu ról.
W Polsce ci, którzy s¹ za parytetami czêsto powo³uj¹ siê na rozwi¹zania unijne. Tymczasem parytety
wystêpuj¹ w ustawodawstwie tylko piêciu krajów Unii. Rozwi¹zania taki, oprócz Hiszpanii i Portugalii,
gdzie rzeczywiœcie zmieni³y one sytuacjê kobiet, stosuje jeszcze S³owenia, Belgia i Francja. Ale to w³aœnie
we Francji, gdzie partie musz¹ p³aciæ ogromne kary za brak parytetu, w parlamencie jest raptem 18% kobiet, czyli mniej ni¿ w krajach bez takich przepisów. Co ciekawe, Francuzki, mimo parytetu, chêtniej g³osuj¹ na mê¿czyzn. Wszyscy powo³uj¹ siê na rozwi¹zania skandynawskie, bo jest tam najwiêcej kobiet
w polityce, a w parlamentach zasiada 40% kobiet. Jest to jeden z najwy¿szych wskaŸników na œwiecie, ale
przecie¿ obok ustaw parytetowych s¹ tam stosowane pewne zasady parytetowe w samych partiach. Uczy
siê kobiety liderowania, wygrywania. Jak wiêc widaæ, parytet nie zmienia rzeczywistoœci. G³osujemy na
ludzi, których uznajemy za kompetentnych, godnych naszego uznania, z którymi siê zgadzamy, a nie wed³ug kryterium p³ci.
Generalnie, z punktu widzenia polskiej racji stanu, w kontekœcie sytuacji pañstwa, zasada parytetów
nie ma wiêkszego znaczenia. Nale¿a³oby ten proces pozostawiæ biegowi wydarzeñ. Jak podpowiada praktyka konstruowania list wyborczych – celem zawsze jest wygrana, czyli w³adza. Taki mechanizm funkcjonuje wszêdzie, z parytetami czy bez. Bo polityka nie zmieni siê tylko od tego, ¿e bêdzie w niej wiêcej kobiet.
Wprowadzenie parytetów, a w istocie limitów dotycz¹cych p³ci, na listach wyborczych mo¿e okazaæ siê
niezgodne z konstytucj¹. Przypomnê, ¿e jest wyrok Trybuna³u w sprawie przyjmowania na studia medyczne kobiet i mê¿czyzn, który jednoznacznie zakazuje stosowania sztucznych kwot dla p³ci. Obyœmy wiêc za
cenê poprawnoœci politycznej nie uchwalili czegoœ, co pozostanie tylko na papierze. Obyœmy nie doprowadzili do sytuacji, w której przed wyborami bêdzie trwa³o polowanie na kandydatki do parlamentu. Nale¿y
z ca³¹ pewnoœci¹ popieraæ zwiêkszenie liczby kobiet w polityce, nale¿y umo¿liwiæ kobietom ³¹czenie rozwoju zawodowego z ¿yciem rodzinnym, ale parytety nie s¹ najlepszym rozwi¹zaniem s³u¿¹cym temu celowi.
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Przemówienie senatora Eryka Smulewicza
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad
Ustawa o racjonalizacji zatrudnienia jest form¹ odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze i zwi¹zane
z nim trudnoœci sektora finansów publicznych. Celem ustawy jest redukcja zatrudnienia w jednostkach
sektora finansów publicznych, a przez to zmniejszenie kosztów dzia³ania administracji. Zmniejszenie
kosztów jest równie¿ okazj¹, by odbiurokratyzowaæ administracjê, a przy tym uczyniæ j¹ bardziej
efektywn¹ i nowoczesn¹. Nie ma bowiem w¹tpliwoœci, ¿e w ostatnich latach liczba pracowników
zatrudnionych w sektorze finansów publicznych wzros³a. By³o to uzasadnione pojawiaj¹cymi siê nowymi
zadaniami publicznymi, w szczególnoœci zwi¹zanymi z dostosowaniem prawa polskiego do prawa Unii
Europejskiej, tworz¹cym zupe³nie nowe sfery podlegaj¹ce reglamentacji w drodze administracyjnej.
Uregulowanie tej materii w drodze ustawy ma kilka niezwykle wa¿nych zalet. Po pierwsze, ustawa gwarantuje pracownikom jednostek sektora finansów publicznych pewne uprawnienia. Chodzi tu o zachowanie prawa do ochrony przed wypowiedzeniem i o przyznanie prawa do odprawy.
Po drugie, forma ustawy obliguje wszystkie jednostki sektora finansów publicznych do dzia³ania zgodnego z jej przepisami i przewiduje sankcje. Sankcje nie maj¹ charakteru s³u¿bowego, lecz dyscyplinarny.
Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych naruszaj¹cy obowi¹zki wynikaj¹ce z ustawy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wspomniane zmiany sprawi¹, ¿e
redukcja odbêdzie siê sprawnie i efektywnie.
Zgodnie z art. 6 ustawy przewidziana redukcja etatów wyniesie przynajmniej 10%. Tym niemniej niektóre jednostki wykonuj¹ce szczególnie wa¿ne zadania bêd¹ mog³y zostaæ w pewnym stopniu zwolnione
z obowi¹zku redukcji etatów. Obowi¹zek redukcji nie bêdzie równie¿ dotyczy³ tych jednostek, które wdro¿y³y nowoczesne systemy zarz¹dzania, poœwiadczone certyfikatami ISO.
Uwa¿am, ta ¿e ustawa nie tylko przyniesie oszczêdnoœci, ale i wyraŸnie zmotywuje do unowoczeœniania administracji oraz wprowadzania nowych rozwi¹zañ.
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Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych komisji
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senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . 9
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . . . 9
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . . . 9
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . . . 9
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . . . 9
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina. . . . . . . . . . . . 10
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . . 10
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . . 10
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . . 10
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . . 10
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . . 10
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych oraz Komisji
Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Piotr Gruszczyñski . . . . . . . . . . 10
G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . . 11
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . . 11
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . . 11
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . . 11
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . . 11
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . . 11
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i us³ug
oraz ustawy o transporcie drogowym
Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku obrad: informacja rz¹du na temat priorytetów polskiej Prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej w drugiej po³owie 2011 r.
sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . . 11
Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 14
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 14
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 15
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 15
sekretarz stanu
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . . 15
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . . 16
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 16
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . . 17
sekretarz stanu
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . . 17
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . . 18
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . 18
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . . 18

sekretarz stanu
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . .
senator Andrzej Szewiñski . . . . . . .
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . .
sekretarz stanu
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . .
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . .
sekretarz stanu
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Gogacz . . . . . . .
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
sekretarz stanu
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt. . . . . . .
senator Bogdan Borusewicz . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
sekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Miko³aj Dowgielewicz . . . . . . . . .
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kieruj¹cych pojazdami
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . .
senator Krzysztof Majkowski . . . . . .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
senator Grzegorz Banaœ . . . . . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Wznowienie obrad
Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . .
senator Alicja Zaj¹c . . . . . . . . . .
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35
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sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Grzegorz Wojciechowski . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
senator Ma³gorzata Adamczak . . . . .
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Iwan . . . . . . . .
senator Krzysztof Majkowski . . . . . .
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . .
senator Ryszard Knosala . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Wyst¹pienie sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz. . . . . . . . .
Wznowienie obrad
Punkt dwunasty i trzynasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Kodeks wyborczy; stanowisko Senatu w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy
senator Piotr Zientarski . . . . . . . .
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . .
Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . .
senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Piotrowicz. . . . . . . . . .
senator Mariusz Witczak . . . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .

38
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40
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42
43
43
44
44
44
44
46
47
48

48

49

50

51

52
53
53
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53
54
54
54
54
55

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
senator Ryszard Bender . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Janusz Sepio³ . . . . . . . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Owczarek . . . . . . .
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Pawe³ Klimowicz . . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Piotr Zientarski . . . . . . . .
senator Bronis³aw Korfanty . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .
senator Bohdan Paszkowski . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Marek Zió³kowski . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Przemys³aw B³aszczyk . . . . .
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Ryszard Bender . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . .
podsekretarz stanu
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
Otwarcie ³¹cznej dyskusji
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . .
senator Mariusz Witczak . . . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . .
senator Ryszard Bender . . . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
senator Bohdan Paszkowski . . . . . .
senator Leon Kieres . . . . . . . . . .
senator Piotr Zientarski . . . . . . . .
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . .
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
senator Stanis³aw Karczewski . . . . .
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . .
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senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . .
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . .
senator Ryszard Górecki . . . . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . .
Zamkniêcie ³¹cznej dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . .
Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji
senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . .
Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka . . . . . . . . . . .
senator sprawozdawca
Pawe³ Klimowicz . . . . . . . . . . . .
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski . . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . .
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . .
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . .
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . . .
senator Norbert Krajczy . . . . . . . .
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . .
senator Ryszard Bender . . . . . . . .
senator Wies³aw Dobkowski . . . . . .
senator Norbert Krajczy . . . . . . . .
senator Mariusz Witczak . . . . . . . .
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materia³ami wybuchowymi, broni¹,
amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . .
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji

77
77
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78

79
79
79
79
80

80
80
82
82
83
84
85
85
86
86
87
87

88

podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . . 89
Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 90
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 90
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 90
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . . 90
senator Leon Kieres . . . . . . . . . . 91
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 91
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . . 91
senator Grzegorz Wojciechowski . . . . 92
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 92
senator Tadeusz Skorupa . . . . . . . 92
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . . 92
Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 93
senator Leszek Piechota . . . . . . . . 93
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w pañstwowych jednostkach bud¿etowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013
Sprawozdanie po³¹czonych Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 94
Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych komisji
senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 95
Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 96
senator Bohdan Paszkowski . . . . . . 96
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . 97
senator sprawozdawca mniejszoœci
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . 97
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 97
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 98
senator Stanis³aw Karczewski . . . . . 99
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . . 99
senator Henryk WoŸniak . . . . . . . . 99
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 100
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 100
senator Ryszard Bender . . . . . . . 100
Wyst¹pienie ministra, cz³onka Rady Ministrów
minister Micha³ Boni . . . . . . . . . 101
Zapytania i odpowiedzi
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 104
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minister Micha³ Boni . . . . . . . . .
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Karczewski . . . .
minister Micha³ Boni . . . . . . . . .
minister Micha³ Boni . . . . . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . .
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . .
minister Micha³ Boni . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . .
senator Henryk WoŸniak . . . . . . .
minister Micha³ Boni . . . . . . . . .
prezes Rz¹dowego Centrum Legislacji
Maciej Berek . . . . . . . . . . . . .
senator Jan Dobrzyñski . . . . . . .
minister Micha³ Boni . . . . . . . . .
Otwarcie dyskusji
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . .
senator Piotr Andrzejewski . . . . . .
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . .
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . .
senator Henryk WoŸniak . . . . . . .
senator Jan Rulewski . . . . . . . . .
senator Stanis³aw Piotrowicz . . . . .
senator Stanis³aw Karczewski . . . .
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senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 119
senator Stanis³aw Kogut . . . . . . . 120
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 121
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 121
Wyst¹pienie ministra, cz³onka Rady Ministrów
minister Micha³ Boni . . . . . . . . . 122
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